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“Qualidade em um produto ou serviço não é o que o fornece-

dor coloca nele. E sim, o que o cliente descobre nele e está dis-

posto a pagar. Um produto não tem qualidade, porque foi 

complexo de construir e custou muito caro, como os fabrican-

tes costumam acreditar. Isto é incompetência. Os clientes pa-

gam apenas pelo que é de utilidade para eles e lhes traz valor. 

Nada mais constitui qualidade. ” 

 Peter F. Drucker 
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Resumo 

Sousa, L.A.C. Estudo exploratório da atividade de testes num sistema de 

acompanhamento de obras. Natal, 2016. 115p. Dissertação de Mestrado 

Profissional em Engenharia de Software – Instituto Metrópole Digital, Uni-

versidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Apesar da área de testes de software estar bem estabelecida na academia, al-

gumas equipes de desenvolvimento de software no mercado acabam não dando 

atenção necessária a esta atividade. Este trabalho apresenta um estudo de caso 

sobre chamados e testes ao longo de 3 anos de um sistema de controle de obras 

de uma empresa de energia. Buscou-se identificar relações entre chamados dos 

usuários, funcionalidades, testes automatizados e modificações no código-fonte, 

para compreender algumas consequências de decisões tomadas e identificar 

oportunidades de melhorias no processo de desenvolvimento do sistema anali-

sado. 
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Abstract  

Sousa, L.A.C. Exploratory study of tests in a construction monitoring sys-

tem. Natal, 2016. 115p. Professional Master Dissertation on Software Engi-

neering – Instituto Metrópole Digital, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

Although testing area has been established in academy, some software de-

velopment teams in industry do not take proper care of this activity. This work 

presents a case study about bug reports and tests of the construction monitoring 

system of an energy company during 3 years. The aim is to identify relationships 

between bug reports, features, automated testing and modifications to the 

source code, to understand some consequences of decisions and to identify op-

portunities for improvement in the analyzed development process. 
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1  

Introdução 

Empresas buscam manter e aumentar suas metas de produtividade acom-

panhando seus processos, de modo a identificar situações indesejáveis e oportu-

nidades de melhoria. Em particular, quando uma empresa é de grande porte e 

dispersa geograficamente, o acompanhamento e controle de suas atividades são 

ainda mais relevantes e difíceis. Uma empresa do ramo de energia presente em 

vários estados no Brasil precisa acompanhar a evolução de suas obras na área de 

engenharia. Quando algum problema for encontrado, ela deve tomar ações cor-

retivas para dar andamento às obras; evitando atrasos, retrabalho e desperdícios 

desnecessários. 

Originalmente, essa empresa de energia gerenciava suas obras apenas por 

e-mails e planilhas eletrônicas. Ocorriam problemas como: falta de confiabilida-

de e segurança nas informações, atraso nas ações corretivas e retrabalho. Deste 

modo, havia maior necessidade de recursos (tempo, mão de obra, custos, etc.) 

para conclusão das obras do que realmente poderia ser necessário, além de mai-

or risco na segurança da informação. Isso levou a equipe de TI da empresa de-

senvolver internamente um sistema computacional para apoiar a gestão de in-

formações sobre suas obras de engenharia: o RDOe (Relatório de Ocorrências 

Eletrônico).  

Em novembro de 2013, o RDOe começou a ser utilizado na empresa com 

grande expectativa. No decorrer do uso, acompanhado do aumento no número 

de usuários, a falta de qualidade do RDOe tem sido percebida. Os usuários têm 

reportado considerável quantidade de falhas na execução do software e de-

monstrado insatisfação com o produto. Se a qualidade de um sistema computa-

cional não atender às necessidades da empresa, o que poderia ser vantagem, 

pode se transformar em grandes dificuldades para a área de engenharia e de TI. 
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Por exemplo, se um relatório semanal do andamento da obra apresentar uma 

falha na consolidação de ocorrências, a empresa pode deixar de tomar as provi-

dências necessárias no tempo adequado para ações corretivas, ou até investir 

recursos em ações corretivas desnecessárias no momento.  

A qualidade de software é influenciada por muitos fatores; dentre eles: o 

processo de desenvolvimento, as tecnologias e as condições de desenvolvimento 

(custos, prazos, etc.), bem como as pessoas que desenvolvem os softwares 

(Sommerville, 2010). No que diz respeito ao processo, a atividade de testes de-

sempenha um papel importante para a qualidade de software, pois busca identi-

ficar erros que devem ser corrigidos antes que o software seja entregue ao usuá-

rio. (Craig e Jaskiel, 2002). 

 A atividade de testes de software está bem estabelecida e divulgada na 

academia. Cursos de graduação e pós-graduação geralmente possuem disciplinas 

de testes, onde são abordados conceitos, métodos e tecnologias essenciais para 

a compreensão e prática desta atividade. Já a prática de testes na indústria ainda 

não está tão bem estabelecida, e acaba ficando de fora de determinados proces-

sos de desenvolvimento de software. Não é raro encontrar pessoas que tratam 

testes de software com pouco cuidado, como assunto apenas acadêmico ou não 

condizente com a agilidade do projeto. Algumas pessoas ainda desconhecem os 

benefícios de testes e não sabem como executá-los de modo integrado ao pro-

cesso de desenvolvimento de software (em linha com o Test Driven Development 

(Beck, 2002)). Elas argumentam que testes não compensam o custo da sua cria-

ção e execução comparado com o benefício percebido.  

Quando se analisa a qualidade de um software, é possível diferenciar sua 

qualidade interna da externa. Qualidade interna geralmente recebem maior 

atenção da equipe de TI quando pensam sobre o design e a codificação de sof-

tware. A qualidade externa costuma ser percebida por clientes e usuários duran-

te o uso. Tanto os aspectos funcionais e não-funcionais (Wiegers e Beatty, 2013)  

influenciam a qualidade interna e externa de um software.  

O que pode acontecer quando um software não apresenta a qualidade ex-

terna esperada? As consequências podem ser muito ruins para usuários e clien-
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tes, pois é desgastante encontrar muito erros (problemas ou dificuldades) duran-

te o uso de um software em produção (teoricamente um produto acabado e de 

qualidade). A reputação, credibilidade, utilidade e confiança que os usuários ti-

nham em relação ao software pode ser perdida, e, consequentemente, levar ao 

seu abandono, ainda que estes erros sejam corrigidos em tempo hábil. Pode ser 

extremamente prejudicial deixar a impressão de que o investimento na constru-

ção de software não resultou em um produto com a qualidade esperada. 

1.1 Objetivos 

Problemas de qualidade do RDOe têm levado a uma percepção negativa 

sobre o mesmo. Do ponto de vista dos clientes e usuários, quais foram as conse-

quências de ter lançado o RDOe com problemas de qualidade? Se ocorreu ativi-

dade de testes no desenvolvimento do RDOe, por que tantos problemas foram 

encontrados em produção? Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo in-

vestigar a relação entre chamados dos usuários, funcionalidades, testes auto-

matizados e modificações no código-fonte, no período de dezembro de 2012 a 

março de 2015.  

1.2 Metodologia 

Essa relação foi investigada por uma pesquisa exploratória (White e Roth, 

2009) através de um estudo de caso longitudinal (Stake, 1995; Yin, 2011) do 

RDOe. Dividimos a pesquisa exploratória em quatro etapas sequenciais. 

Na primeira etapa apresentada no capítulo 2, caracterizamos o sistema 

RDOe, com suas funcionalidades e seus aspectos técnicos. Foi considerado tanto 

o processo de desenvolvimento, quanto seus resultados num histórico de lança-

mento de suas versões. 

Na segunda etapa apresentada no capítulo 3, analisamos a evolução do 

processo de desenvolvimento do RDOe e do seu uso. Como a repercussão do 

sistema foi ruim pela quantidade de erros apresentada em produção, concen-

tramos o estudo do processo de desenvolvimento na análise dos testes automa-

tizados, e o estudo sobre o uso na análise dos chamados. 
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Na terceira etapa descrita no capítulo 4, analisamos a relação entre cha-

mados e testes automatizados, através das funcionalidades do sistema. Tal análi-

se considerou não apenas as quantidades de chamados e testes, mas também os 

momentos em que ocorreram. 

Na quarta e última etapa do estudo relatada no capítulo 5, analisamos em 

maior profundidade o que ocorreu com três funcionalidades que tiveram maior 

número de chamados. Analisou-se as modificações de código-fonte dessas 3 fun-

cionalidades e suas relações com os chamados. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta algumas considerações finais.  
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2  

Primeira Etapa do Estudo de Caso:  

Caracterização do Sistema RDOe 

O primeiro passo dessa pesquisa exploratória (White e Roth, 2009) foi ca-

racterizar o sistema RDOe (Relatório de Ocorrências Eletrônico). Analisamos do-

cumentos com recomendações da empresa e artefatos gerados no desenvolvi-

mento do RDOe: padrões de desenvolvimento da empresa, documento de visão, 

especificação de requisitos e documentos que descrevem as tecnologias utiliza-

das no RDOe. Dessa forma conseguimos identificar o processo e o histórico de 

desenvolvimento do RDOe, suas funcionalidades e aspectos técnicos envolvidos 

na sua construção, conforme descrito a seguir. 

2.1 O Processo de Desenvolvimento do RDO 

No processo de desenvolvimento do RDOe foram realizadas atividades re-

comendadas pela empresa, conforme ilustrado na Figura 1: iniciação, proposta 

de sistema, aprovação da proposta de custos e prazos, projeto do software, im-

plementação, garantia da qualidade, homologação e disponibilização. Apesar do 

processo ser descrito como sequencial, as atividades são iterativas e foram ge-

renciadas com base no Scrum (Bourque e Fairley, 2014).  

Iniciação. A área de engenharia percebeu uma oportunidade de melhoria 

no acompanhamento de obras com o apoio de um sistema computacional. Deste 

modo, enquanto cliente, a engenharia solicitou o desenvolvimento de um novo 

sistema para a área de TI.  

Proposta de sistema. A TI atendeu esta demanda com uma proposta de so-

lução de sistema, indicando custos e prazos estimados. 

 



 

18 

  

Figura 1. Processo Interno de Desenvolvimento de So ftware 

Aprovação da proposta de sistema. A proposta inicial da TI foi aceita pela 

engenharia. 

Projeto e implementação do software. Iniciou-se o projeto do sistema e 

depois a implementação do software.  

Garantia da qualidade. O software desenvolvido foi verificado e validado, 

no intuito de garantir sua qualidade.  

Homologação. O sistema foi encaminhado para homologação da engenha-

ria (cliente).  

Disponibilização. Por fim, o sistema foi posto em produção.  

Durante o processo de desenvolvimento, o software é executado em qua-

tro ambientes de infraestrutura distintos: desenvolvimento, testes, homologação 

e produção. Cada ambiente possui seus próprios computadores, código executá-

vel, conteúdo estático (e.g. imagens) e banco de dados. 

Esta separação permite que cada atividade seja executada num ambiente 

específico preparado para apoiá-la, ou seja, com ferramentas específicas, dados 

adequados e permissões de acesso restritas. Deste modo, as atividades são mais 

fáceis de serem executadas, com maior segurança da informação. Por exemplo, 

apenas os testadores possuem acesso ao ambiente de testes, fazendo com que a 

execução dos testes possa ser feita sem nenhuma intervenção e interferência 

dos desenvolvedores e usuários finais. 
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No final de um ciclo de desenvolvimento de uma versão do sistema, podem 

surgir novas demandas de manutenção. Manutenções corretivas acontecem 

quando usuários encontram erros na aplicação que precisam ser corrigidos. Ma-

nutenções evolutivas surgem quando usuários solicitam novas funcionalidades 

ou alterações nas existentes.  

Quando usuários possuem dúvidas ou necessidades relacionadas ao siste-

ma, geralmente eles entram em contato com o suporte de TI. Independente da 

motivação do usuário, esse contato é registrado como um chamado. Alguns 

chamados apontam para manutenções corretivas no sistema, outros para manu-

tenções evolutivas ou ainda para dúvidas sobre o uso do sistema. Neste trabalho 

vamos nos deter na análise dos chamados de correção. 

Chamados de correção podem ser classificados de acordo com a severida-

de do problema. Emergenciais são aqueles chamados em que o usuário não pos-

sui opção de contorno para a continuidade do trabalho, ou seja, descrevem erros 

que necessitam de correção em até 27 horas a partir da abertura do chamado. Já 

os Não Emergenciais descrevem erros que possuem alguma forma de contorno 

ao problema encontrado. Estes podem ser corrigidos em até 180 horas. Quando 

estes chamados são atendidos, a correção é sempre disponibilizada no ambiente 

de produção. 

2.2 Histórico do desenvolvimento do RDOe 

O sistema RDOe entrou em produção pela primeira vez em dezembro de 

2012. Em outubro de 2014 foi lançada a segunda versão, seguida pela terceira 

em março de 2015. Como o RDOe é um sistema web, os usuários só tinham aces-

so a última versão disponível.  

A versão 1.0 foi desenvolvida por uma equipe de desenvolvimento. Em de-

zembro de 2013, a aplicação foi repassada para uma segunda equipe de desen-

volvimento, que continua sendo responsável pelas manutenções evolutivas e 

corretivas do RDOe até o presente momento.  

Quando esta versão foi colocada em produção, observou-se uma baixa fre-

quência de uso do sistema. Somente em janeiro de 2014, esta frequência de uso 
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do sistema aumentou, acompanhado de um grande número de chamados para 

correções. A constante descoberta de erros pelos usuários gerou grande insatis-

fação. Isso levou usuários e cliente a perderem confiabilidade no sistema e na 

equipe de TI, chegando a cogitar o abandono do sistema. Essa situação foi um 

incômodo enorme para a TI, pois denegria a sua imagem na empresa e obrigava 

o direcionamento dos recursos mais para esforços em correções do que para 

construir as evoluções.  

Para o lançamento dessa versão, a primeira equipe de desenvolvimento 

realizou testes manuais exploratórios e criou um conjunto de testes automatiza-

dos, que depois permaneceram desligados. Os testes automatizados voltaram a 

ser ligados, em setembro de 2014, como sendo uma iniciativa para rever a ativi-

dade de testes diante do grande número de chamados. Apesar disso, a melhoria 

dos testes não foi levada adiante, porque a equipe não acreditava que isto traria 

benefícios para a qualidade do sistema. Optou-se por continuar a executar ape-

nas os testes manuais somente para os erros reportados nos chamados. 

Mesmo com descoberta contínua de erros e com níveis altos de insatisfa-

ção, o cliente continuou solicitando novos requisitos para o RDOe. Em outubro 

de 2014, a segunda equipe de desenvolvimento disponibilizou a versão 2.0 com 

várias correções e evoluções. Nesta versão, poucos testes automatizados foram 

criados e testes manuais continuaram sendo feitos.  

A versão 3.0 foi disponibilizada em fevereiro de 2015 com algumas evolu-

ções. Alguns chamados de correção continuaram surgindo, apesar de menor 

número. O foco nos testes manuais foi mantido e poucos testes automatizados 

foram criados. 

2.3 Funcionalidades 

Controlar ocorrências diárias numa obra de engenharia é uma das tarefas 

cruciais para garantir seu bom andamento e evitar atrasos e desperdícios. Parali-

sações são tipos de ocorrências muito comuns e possuem várias causas, por 

exemplo: parada de equipamentos; intempéries do tempo ou até mesmo por 
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paralisações de pessoal. O quanto antes as ocorrências forem descobertas, mais 

cedo pode-se tomar decisões e ações necessárias para a continuidade da obra. 

Como a gestão de uma obra é facilitada pelo registro das ocorrências, a po-

lítica da empresa determina que sejam gerados relatórios detalhados de ocor-

rências (RDO) diariamente. Portanto, o sistema RDOe deve permitir que as pes-

soas mantenham esses RDOs, desde o registro das ocorrências até a tomada de 

decisões e ações necessárias. Um RDO pode conter relatórios diários das diferen-

tes frentes de trabalho (RDFs), como: pessoal e equipamentos. O relato de uma 

frente de trabalho pode indicar o bom andamento da obra ou paralisações. Além 

disso, o sistema RDOe também deve registrar as comunicações (questionamen-

tos, comentários e observações) entre os envolvidos com a obra, em particular, 

entre quem executa e gerencia.  

Na versão 3.0, o RDOe possui 31 grandes funcionalidades que estão lista-

das a seguir. Apenas as macrofuncionalidades foram consideradas, ou seja, as 

operações incluir, buscar, consultar, alterar e remover foram consideradas ape-

nas como uma funcionalidade “manter”. Com esse agrupamento, podemos con-

centrar a nossa análise nos principais conceitos (classes) do sistema, ao invés de 

dispersá-la em várias operações básicas que manipulam o mesmo conceito. Isso 

é relevante para analisar como a qualidade em torno de um conceito foi conside-

rada pelos usuários e a equipe de TI durante todo o período analisado.  

1. Manter Cadastro de Unidade de Implementação de Empreendimento (UIE) 

2. Manter Cadastro de Recurso Efetivo 

3. Manter Cadastro de Motivo de Paralisação 

4. Manter Cadastro de Informações de Segurança, Meio ambiente e Saúde 

(SMS) 

5. Manter Cadastro de Colaborador de SMS 

6. Manter Cadastro de Equipes Responsáveis 

7. Manter Cadastro de Disciplina 

8. Manter Cadastro de Parâmetros da UIE 

9. Manter Cadastro de Prioridade 

10. Manter Cadastro de Tipo de Equipamento 
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11. Manter Cadastro de Recurso de Equipamento 

12. Manter Cadastro de Usuário Externo 

13. Manter Cadastro de Frente de Trabalho 

14. Manter Cadastro de Turno 

15. Manter Cadastro de Área 

16. Manter Efetivo de SMS 

17. Manter Cadastro de Parâmetro de SMS 

18. Manter Cadastro de Responsabilidades 

19. Manter Cadastro de Relatório Detalhado de Ocorrências (RDO) 

20. Reabrir RDO 

21. Concluir RDO 

22. Manter Relatório Detalhado de Frente (RDF) 

23. Copiar Informações de RDF 

24. Manter Questionamentos, Comentários e Observações (QCO) 

25. Gerar Relatório de Responsabilidades 

26. Gerar Relatório Resumido do RDO 

27. Gerar Relatório Detalhado do RDO 

28. Gerar Relatório de Histórico de QCO 

29. Gerar Relatório de Atividade 

30. Gerar Relatório de Paralisação 

31. Autenticar no Sistema 

2.4 Aspectos técnicos do software  

O RDOe foi desenvolvido na plataforma Java Enterprise Edition1 (JEE). A ar-

quitetura é dividida em três camadas: uma que trata as informações (model), 

outra que define a interface com a qual o usuário interage (view) e uma que con-

trola (controller) e gerencia todas as demandas das entre as outras duas camadas 

(Eckstein, 2007).  O RDOe utiliza as seguintes tecnologias:  

                                                      

1 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html 
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• Spring Framework: framework open source Java que fornece pacotes de 

classes básicas, permitindo os desenvolvedores focarem na programação 

de lógicas de negócios (ACHARYA, 2015). O RDOe utiliza o pacote Spring 

Web Flow, para implementar os fluxos de navegação entre páginas, e o pa-

cote Spring Security, para melhorar a segurança de autenticação e autori-

zação no sistema. 

• Hibernate
2
: uma ferramenta que mapeia representações do banco de da-

dos relacional para objetos no código da aplicação, e vice-versa (ORM-

Object/Relational Mapping); 

• Banco de Dados Oracle
3
: sistema de gerenciamento e armazenamento de 

dados. 

• Rich Faces
4
: um framework de componentes visuais para interface rica em 

aplicações web, com a intenção de melhorar a usabilidade. 

• Eclipse
5
: ambiente integrado de desenvolvimento. 

• jUnit
6
/Selenium

7
: ferramentas responsáveis pelos testes unitários e funci-

onais automatizados, respectivamente. 

• Sonar
8: apoia o desenvolvimento de software, gerando relatórios dinâmi-

cos de inspeções sobre a qualidade do código. 

• Maven
9
: controla todo o processo de compilação, gestão de dependências 

e implantações do sistema no servidor (integração contínua). 

• Jenkins
10: ferramenta responsável pela integração contínua. 

                                                      

2 http://hibernate.org/orm/ 
3 http://www.oracle.com/index.html 
4 http://richfaces.jboss.org/ 
5 http://eclipse.org/ 
6 http://junit.org/ 
7 http://www.seleniumhq.org/ 
8 http://www.sonarqube.org/ 
9 https://maven.apache.org/ 
10 https://jenkins-ci.org/ 
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• Oracle WebLogic Server
11

: utilizado no lado servidor é responsável por to-

da a publicação do conteúdo dinâmico (código java) da aplicação.  

• Apache HTTP Server
12: servidor web é utilizado para publicação de todo o 

conteúdo estático (imagens, css, scripts em javascript, etc.).  

• JIRA
13: software de gestão das atividades do processo de desenvolvimento 

do RDOe. 

 

Compreendido do que se trata o sistema RDOe, passamos para a próxima 

etapa da pesquisa exploratória para investigar o histórico dos chamados e testes 

do RDOe. 

 

                                                      

11 http://www.oracle.com/br/products/middleware/application-server/ 
12 http://www.apache.org/ 
13 http://www.atlassian.com/software/jira 
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3  

Segunda Etapa do Estudo de Caso: 

Histórico dos Chamados e Testes do RDOe 

A contínua descoberta de erros pelos usuários, refletida pelos números de 

chamados abertos, chamou a atenção dos envolvidos com o sistema RDOe. Não 

se esperava tal repercussão durante o seu uso. Usuários e cliente demonstraram 

altos níveis de insatisfação com o sistema e com a equipe de TI.  

A TI acreditava que os testes manuais realizados fossem suficientes para 

garantir a qualidade do sistema. Diante da insatisfação, decidiu-se realizar as 

correções dos problemas relatados nos chamados, e continuar com o desenvol-

vimento realizando os testes manuais e alguns poucos testes automatizados.  

O que aconteceu com os chamados e testes automatizados para que o 

RDOe apresentasse resultados de satisfação tão negativos? 

3.1 Objetivo 

Nesta etapa do estudo, vamos investigar o histórico dos chamados e dos 

testes automatizados do RDOe durante o período analisado de dezembro de 

2012 a março de 2015. Buscamos compreender o que aconteceu com o sistema 

para ter apresentado resultados tão negativos. Os testes manuais não foram 

considerados porque é difícil encontrar evidências confiáveis sobre eles na do-

cumentação do sistema. Esse objetivo encaminhou as seguintes questões de 

investigação:  

Sobre as funcionalidades é possível questionar: 

1. Quais funcionalidades não possuíam chamados? É importante saber 

para que parte do sistema não houve reclamações dos usuários e, por 

conseguinte, não recebeu atenção especial durante as correções dos 
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chamados. Entretanto, o fato de não terem existido reclamações dos 

usuários naquele momento, não implica que elas não existirão depois 

do período analisado. 

2. Quais funcionalidades não possuíam testes? Isso permite conhecer 

quais partes do sistema ainda não foram verificadas por testes automa-

tizados, mesmo durante a correção dos chamados. 

3. Quais são as funcionalidades sem testes e sem chamados? Estas fun-

cionalidades não possuem erros detectados ou são pouco utilizadas. 

Sobre os chamados é possível questionar: 

4. Quais chamados não possuíam testes? É relevante identificar partes do 

sistema com problemas relatados que não foram cobertas pelos testes 

automáticos. 

5. Quais chamados possuíam testes? Deve-se identificar as situações em 

que a equipe de TI utilizou testes automáticos para verificar funcionali-

dades descritas nos chamados. 

6. Qual o histórico dos chamados? É importante compreender a evolução 

dos chamados ao longo do período analisado. Aumentou? Diminuiu? 

Quando? 

Sobre os testes é possível questionar:  

7. Quais testes não possuíam chamados? Se não existirem chamados re-

lacionados a um teste, muito provavelmente ou não existem erros na 

funcionalidade (e os testes cumpriram seu papel) ou ela não costuma 

ser utilizada.  

8. Quais testes não têm funcionalidade específica? As funcionalidades 

básicas (e.g. funções de verificação e conversão de variáveis) foram tes-

tadas? Se não estiverem funcionando, elas podem prejudicar funciona-

lidades mais complexas, que cuidam da lógica de negócio do RDOe.  

9. Qual o histórico dos testes? É importante analisar a criação de testes 

automatizados ao longo da vida do sistema. 

 



 

27 

  

3.2 Metodologia 

Os chamados referentes ao RDOe são registrados e geridos por outro sis-

tema interno da empresa. Deste modo, a coleta de dados sobre chamados ocor-

reu através exportação de uma planilha eletrônica desse sistema, corresponden-

te ao período analisado. Os chamados que relatam dúvidas de usuários foram 

descartados, restando apenas os que descreviam erros no RDOe. Dentre os da-

dos coletados, os mais relevantes para a análise foram: identificação, data, des-

crição e prioridade de atendimento (emergencial ou não) dos chamados. A fun-

cionalidade de cada chamado foi inferida manualmente através de sua descrição. 

Durante o processo de desenvolvimento do RDOe foram realizados testes 

manuais e automatizados. Os testes manuais foram descartados nessa investiga-

ção por não ter sido possível obter dados confiáveis sobre eles. Os dados sobre 

testes automatizados foram coletados a partir da análise do código-fonte versio-

nado no Apache Subversion
14. Para cada mês analisado, foi realizado o downlo-

ad do código-fonte (checkout) da aplicação, contendo os testes automatizados. A 

funcionalidade de cada teste foi inferida manualmente analisando o nome do 

teste e, eventualmente, seu código. 

Os dados coletados sobre chamados e testes automatizados nesta etapa e 

sobre funcionalidades na etapa anterior foram tabulados e armazenados em pla-

nilhas eletrônicas. Entretanto, a planilha eletrônica não demonstrou ser uma boa 

ferramenta para a análise dos dados, considerando as questões de pesquisa pro-

postas. Decidiu-se, então, criar um banco de dados MySQL15 e importar os dados 

coletados das planilhas tabuladas. Isso permitiu realizar consultas SQL adequadas 

às questões de pesquisa. A Figura 2 apresenta o modelo dos dados tabulados. O 

Apêndice 1 descreve as consultas SQL realizadas.  

                                                      

14 https://subversion.apache.org/ 
15 https://www.mysql.com/ 
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Figura 2 – Modelo dos dados tabulados na segunda et apa do estudo de caso. 

Os dados foram analisados de forma quantitativa e qualitativa. A análise 

quantitativa buscou compreender a evolução da quantidade dos chamados e 

testes. A quantidade mensal e o acúmulo de cada variável foram calculados para 

identificar o que aconteceu com chamados e testes em cada mês, ao longo do 

período investigado. Diferentes relações entre chamados, funcionalidades e tes-

tes foram consideradas, tais como chamados sem testes, testes sem chamados, 

etc. Essa análise quantitativa foi estratificada por funcionalidade, buscando apro-

fundar a compreensão da evolução dos testes e chamados do RDOe. Para cada 

funcionalidade, foram analisadas a distribuição da quantidade mensal e a recor-

rência de surgimento dos testes e dos chamados ao longo do período.  

Além dos dados quantitativos, também foram coletados dados qualitativos 

como a importância e a complexidade das funcionalidades para o negócio, e a 

cultura da equipe de TI. Esses dados foram coletados através de observação par-

ticipante (Cicourel, 1980; Cruz Neto, 2003), pois os pesquisadores ou fizeram 

parte da equipe de desenvolvimento do RDOe ou de outras equipes de desen-

volvimento da empresa.  

3.3 Resultados 

Os resultados são apresentados a seguir de acordo com as questões es-

pecíficas de pesquisa. 

3.3.1 Quais funcionalidades não possuíam chamados? 

A quantidade mensal de funcionalidades do RDOe que não tiveram erros 

detectados pelos usuários são exibidas na Figura 3. Em novembro de 2013, exis-

tiam 31 funcionalidades e apenas 1 tinha sido referida em chamados. Conforme 
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os chamados foram surgindo, o número de funcionalidades sem chamados dimi-

nuiu, em particular com maior decaimento entre janeiro e março de 2014. As 

funcionalidades não referenciadas em nenhum chamado no final do período ana-

lisado (março de 2015) estão listadas na Tabela 1. Elas representam quase 50% 

do total de funcionalidades. Provavelmente são funcionalidades pouco utilizadas, 

pois a maioria serve para manter conceitos básicos no sistema, tais como: disci-

plinas, turnos e áreas.  

 

Figura 3 - Funcionalidades sem Chamados 

Tabela 1. Funcionalidades sem Chamados em março de 2015 

Identificador Descrição 

3 Manter Cadastro de Motivo de Paralisação 

4 Manter Cadastro de Informações de SMS 

5 Manter Cadastro de Colaborador de SMS 

6 Manter Cadastro de Equipes Responsáveis 

7 Manter Cadastro de Disciplina 

8 Manter Cadastro de Parâmetros da UIE 

9 Manter Cadastro de Prioridade 

10 Manter Cadastro de Tipo de Equipamento 

11 Manter Cadastro de Recurso de Equipamento 

13 Manter Cadastro de Frente de Trabalho 

14 Manter Cadastro de Turno 

15 Manter Cadastro de Área 

20 Reabrir o RDO 

23 Copiar informações do RDF 
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3.3.2 Quais funcionalidades não possuem testes? 

A Tabela 2 mostra as 11 funcionalidades (35%) que nunca ganharam testes 

automatizados durante o período analisado, de um total de 31. Algumas destas 

são importantíssimas para os usuários, pois tratam dos principais objetivos do 

sistema. Por exemplo: reabrir RDO, concluir RDO, gerar relatório detalhado e 

resumido do RDO e gerar relatório de paralisação são fundamentais para o 

acompanhamento das obras. 

Tabela 2. Funcionalidades sem Testes 

Identificador Descrição 

8 Manter Cadastro de Parâmetros da Unidade de Implementação Externa 

16 Manter Efetivo de SMS 

20 Reabrir o RDO 

21 Concluir RDO 

23 Copiar informações do RDF 

25 Gerar relatório de Responsabilidades 

26 Gerar relatório Resumido do RDO 

27 Gerar relatório Detalhado do RDO 

28 Gerar Relatório de Histórico de QCO 

30 Gerar relatório de Paralisação 

31 Autenticar no Sistema 

3.3.3 Quais são as funcionalidades sem testes e sem  chamados?  

Apenas 3 de 31 funcionalidades (9%) ainda não tiveram chamados abertos, 

nem testes automatizados durante o período analisado (Tabela 3). Ou seja, essas 

funcionalidades não precisaram de correções, mesmo não sendo verificadas por 

testes automáticos. Se é que foram bastante utilizadas. 

Tabela 3. Funcionalidades sem Testes e sem Chamados  

Identificador Descrição 

8 Manter Cadastro de Parâmetros da Unidade de Implementação Externa 

20 Reabrir o RDO 

23 Copiar informações do RDF 

3.3.4 Quais chamados não possuíam testes?  

A Figura 4 mostra a quantidade acumulada mensal dos chamados que nun-

ca tiveram testes automatizados para as funcionalidades referenciadas. Se em 
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algum momento um chamado ganhou testes automatizados, ele não aparece 

neste gráfico. Novos chamados do mês corrente foram destacados em relação 

aos acumulados anteriormente.  

 

Figura 4 - Chamados sem Testes. 

A grande maioria dos chamados sem testes automatizados foi criada no 

primeiro semestre de 2014 e permaneceu assim ao longo dos próximos 9 meses. 

Depois, mesmo com a criação de testes, surgiram um ou três chamados mensais 

em setembro e novembro de 2014, janeiro e março de 2015 que ainda não pos-

suíam testes automatizados. 

3.3.5 Quais chamados possuíam testes? 

A Figura 5 apresenta a quantidade mensal acumulada de chamados que 

possuem relação com testes automatizados. Estes chamados só aparecem a par-

tir de setembro de 2014, quando testes automatizados começaram a ser execu-

tados no período analisado. Novos chamados apareceram a cada mês, chegando 

a aumentar em 56%. Os testes automatizados não foram capazes de conter esse 

aumento contínuo dos chamados. 
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Figura 5 - Chamados com Testes.  

A Figura 6 apresenta um comparativo dos chamados que possuem testes 

automatizados com aqueles que não possuem. Os chamados sem testes automa-

tizados tiveram um maior crescimento no primeiro semestre de 2014, enquanto 

que os chamados com testes cresceram mais no segundo semestre deste ano, 

quando os testes automatizados começaram a ser executados. Nos últimos 6 

meses, os chamados sem testes cresceram 27%, enquanto que os chamados com 

testes cresceram 56%. No final do período analisado, existem 27 chamados sem 

testes (28%), contra 69 chamados com testes (78%). 

 

Figura 6 - Chamados com e sem Testes 
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3.3.6 Qual o histórico dos chamados? 

A Figura 7 apresenta mensalmente a quantidade de chamados abertos pe-

los usuários. Como os dados começaram a aparecer nos primeiros meses de 

2014, é possível inferir que o uso efetivo do sistema começou a ocorrer neste 

período; apesar do sistema ter entrado em produção em dezembro de 2012. A 

partir de 2014, em todos os meses surgiu um número considerável de novos 

chamados; exceto em alguns meses em que geralmente funcionários da empresa 

estão de férias, como: dezembro, janeiro, junho e julho. 

 

Figura 7. Abertura mensal dos chamados 

No primeiro semestre de 2014 foram abertos 47 chamados e no segundo 

33 chamados, apresentando uma redução de apenas 30% após 6 meses de traba-

lho de correções. No primeiro trimestre de 2014 foram abertos 29 chamados e 

no primeiro trimestre de 2015 foram abertos mais 16 novos chamados, o que 

representa uma redução de 55% após 1 ano de trabalho de correções. 

Houve uma maior concentração de chamados emergenciais no início de 

2014, ocorrendo novamente em outros 4 meses no período analisado: setembro 

e novembro de 2014 e janeiro e março de 2015. Ainda pode-se constatar picos 

na quantidade de chamados em alguns meses que usuários costumam retornar 

de férias, como: fevereiro, março e agosto de 2014; fevereiro e março de 2015. 
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A Figura 8 apresenta o total acumulado dos chamados, acompanhado de 

pelo menos 1 ano de trabalho de correções. No primeiro trimestre de 2014, hou-

ve um acúmulo de 11 chamados emergenciais; enquanto que nos próximos 11 

meses houve um acúmulo de mais 12 destes chamados (mais 52%). Foram aber-

tos 18 chamados não emergenciais no primeiro trimestre de 2014; seguidos de 

mais 54 chamados (+ 75%) nos próximos 11 meses. No final do período analisa-

do, ocorreram 96 chamados de correção (emergenciais e não emergenciais), com 

uma média de 5,64 novos chamados mensais e desvio padrão de 5,27.  

 

Figura 8. Acúmulo mensal dos chamados. 

Até abril de 2014, a quantidade total de chamados não emergenciais se 

aproxima dos emergenciais. Depois, o total de chamados não emergenciais tem 

um aumento significativo em relação aos chamados não emergenciais; chegando 

a ser quase 3 vezes maior no final do período analisado.  

A quantidade mensal de chamados por funcionalidade está ilustrada na Fi-

gura 9. As linhas representam o índice das funcionalidades conforme a lista na 

seção 2.3. As colunas, os meses analisados. Em cada célula, a quantidade de 

chamados é representada por um círculo com diâmetro proporcional; isto é, 

quanto maior a quantidade de chamados criados naquele mês, maior será o ta-

manho do círculo. Essa forma de apresentar os dados facilita uma análise visual 

da evolução dos chamados por funcionalidade. 
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A Figura 10 complementa a anterior por apresentar numericamente a 

quantidade mensal de chamados por funcionalidades. Além disso, apresenta o 

total dos chamados criados para cada funcionalidade e o subtotal mensal. 
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12    1       1       2 
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16     1             1 

17     1             1 

18   1 1             1 3 

19    3  2  1  1 1 1 2   1  12 

20                   

21     1 1            2 

22   1 5 1 3 1    3 4 4 1 3 1  27 

23                   

24    4 2 1 2 1  1 4  2    2 19 

25           1       1 

26     1             1 

27    2 1 4 2   1   1  2   13 

28                 1 1 

29    1        1      2 

30    2             2 4 

31 1   1   1    1       4 

total 1  2 20 8 11 6 2  3 12 6 9 1 5 3 7 96 

Figura 10. Quantidade de novos chamados mensais por  funcionalidade. 

Das 31 funcionalidades do RDOe, 17 funcionalidades tinham chamados re-

lacionados (55%). A concentração dos chamados tende a acompanhar a impor-

tância das funcionalidades para o negócio. As funcionalidades “Manter Relatório 

Detalhado de Frente (22)”, “Manter Questionamentos, Comentários e Observa-

ções (24)” e “Gerar Relatório Detalhado do RDO (27)” receberam maior número 

de chamados no período analisado, com 27, 19 e 13 chamados respectivamente. 
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Elas são fundamentais porque durante o acompanhamento diário das obras são 

registradas informações de cada frente de trabalho num RDF. Um conjunto de 

RDFs compõem um RDO. Esse registro de informações essenciais, muitas vezes, é 

acompanhado por questionamentos, comentários e observações. Não é possível 

realizar adequadamente o acompanhamento de uma obra sem a utilização des-

tas funcionalidades. Por outro lado, funcionalidades de cadastros básicos que 

tendem a ser pouco utilizadas não receberam nenhum chamado (14 funcionali-

dades, 45%), tais como: “Manter Cadastro de Motivo de Paralisação (3)”, “Man-

ter Cadastro de Informações de Segurança, Meio ambiente e Saúde (4)” e “Man-

ter Cadastro de Colaborador de SMS (5)”.  

Além da quantidade absoluta, a recorrência de novos chamados para as 

mesmas funcionalidades chama muita atenção. Em particular, porque os chama-

dos abertos foram atendidos até um mês depois de criados, com as devidas cor-

reções disponibilizadas no ambiente de produção. As funcionalidades com maior 

número de chamados também foram aquelas em que ocorreu a maior recorrên-

cia: 11 meses de ocorrência de chamados para “Manter Relatório Detalhado de 

Frente (22)”, 9 meses para “Manter Questionamentos, Comentários e Observa-

ções (24)” e 7 meses para “Gerar Relatório Detalhado do RDO (27)”. Apenas 6 de 

17 funcionalidades com chamados tiveram ocorrência em um único mês. Não foi 

possível observar uma tendência continua de diminuição ou de aumento dos 

chamados por funcionalidade.  

3.3.7 Quais testes não possuíam chamados?  

A Figura 11 apresenta a quantidade mensal acumulada de testes automati-

zados que não tiveram chamados relacionados. A grande maioria dos testes sem 

chamados surgiram em setembro de 2014, com mais um em novembro de 2014 

e outros 3 em março de 2015. 
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Figura 11 - Testes sem chamados. 

3.3.8 Quais testes não têm funcionalidade específic a?  

Alguns testes unitários não estão associados diretamente ao negócio do 

RDOe e, por conseguinte, não estão relacionados a funcionalidades específicas. 

Por exemplo, foram criados testes para funções que verificam e manipulam 

strings e números, mas estas não foram relacionadas diretamente com alguma 

funcionalidade do RDOe. A Figura 12 apresenta a quantidade mensal acumulada 

de testes automatizados que não possuem funcionalidades específicas. Cinco 

testes foram criados em agosto de 2014 e mais seis em março de 2015, que re-

presentam 5,7% do total. 

 

 
Figura 12 - Testes sem Funcionalidades Específicas 
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3.3.9 Qual o histórico dos testes? 

Durante o desenvolvimento da primeira versão do RDOe, foram criados 

testes automatizados que permaneceram desligados até agosto de 2014. Diante 

da grande insatisfação do cliente e usuários, a equipe de TI tomou a iniciativa de 

reativar 180 testes automatizados em setembro de 2014. Depois, apenas 4 testes 

automatizados foram criados em novembro de 2014 e outros 9 em março de 

2015, num total de 193 testes. 

A Figura 13 ilustra a quantidade mensal de testes por funcionalidade. As li-

nhas indicam o índice das funcionalidades conforme a lista na seção 2.3 e as co-

lunas representam os meses analisados. Em cada célula a quantidade de testes é 

representada por um quadrado, cujo tamanho é proporcional a quantidade de 

testes criada naquele mês para aquela funcionalidade. Isto é, quanto maior for a 

quantidade de testes criados naquele mês, maior será o tamanho do quadrado. 

Essa representação facilita uma análise visual da evolução dos testes por funcio-

nalidade no período analisado. 

A Figura 14 adiciona informações numéricas a anterior, informando a 

quantidade mensal e o total de testes por funcionalidade e o subtotal mensal. 

Também está representada na última linha a quantidade de testes não relacio-

nados a uma funcionalidade específica. 

Das 11 funcionalidades que não tiveram testes, algumas são fundamentais 

para o negócio do sistema, como: “Concluir RDO (21)”, “Reabrir RDO (20)” e “Ge-

rar Relatório Detalhado do RDO (27)”. Por outro lado, as funcionalidades que 

receberam mais testes (acima de 14) são de menor importância para o acompa-

nhamento de uma obra, pois realizam cadastros básicos como: “Manter Cadastro 

de Motivo de Paralisação (3)”, “Manter Cadastro de Colaborador de SMS (5)”, 

“Manter Cadastro de Disciplina (7)”, “Manter Cadastro de Prioridades (9)”, 

“Manter Cadastro de Tipo de Equipamento (10)” e “Manter Cadastro de Frente 

de Trabalho (13)”.  
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Figura 13. Novos testes automáticos mensais (coluna ) por funcionalidade (linha). 
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9           15       15 
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total           180  4    9 193 

Figura 14. Quantidade mensal de novos testes automá ticos por funcionalidade. 

 

Sete novos testes criados depois de setembro de 2014 foram para funcio-

nalidades que já possuíam testes. Apenas 1 destes refere-se a uma funcionalida-

de muito importante para o negócio (Manter Cadastro de RDO -19). Além disso, 

neste período foram criados mais 6 testes sem funcionalidades específicas.  
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3.4 Discussão  

As implicações desses resultados podem ser agrupadas em duas categorias: 

chamados e testes. Elas são discutidas a seguir. 

3.4.1 Chamados 

A quantidade, a gravidade e a recorrência dos chamados do RDOe explici-

taram o impacto negativo da qualidade do sistema sobre usuários e cliente. Por 

um lado, grande parte das funcionalidades que tendem a ser pouco utilizadas 

não receberam chamados durante o período analisado. Por outro, no entanto, as 

funcionalidades mais importantes para o negócio receberam um número signifi-

cativo de chamados. Os chamados na primeira metade de 2014 cobriu boa parte 

das funcionalidades referenciadas em todo o período analisado. Depois, os novos 

chamados não cobriram muitas funcionalidades diferentes das anteriores.   

O maior impacto negativo da falta de qualidade costuma aparecer logo 

depois do início de uso mais intenso do sistema, exatamente quando os usuários 

formam sua opinião sobre o sistema e decidem se e como incorporá-lo no seu 

cotidiano no trabalho. Não bastasse a grande quantidade de chamados logo no 

início do uso do RDOe, esse período apresentou também a maior concentração 

de chamados emergenciais. As consequências dessa falta de qualidade externa 

foram bem graves, a ponto dos usuários cogitaram seriamente a possibilidade de 

não utilizar o sistema como apoio ao acompanhamento de obras. Foi preciso 

uma intervenção significativa da equipe de TI para reverter essa situação tão 

desfavorável de insatisfação após lançamento do sistema. É fundamental melho-

rar o planejamento dos testes para evitar que a qualidade do sistema tenha um 

impacto tão negativo para seus usuários e clientes. 

3.4.2 Testes 

Como mais da metade das funcionalidades tinham chamados recorrentes, 

a qualidade do RDOe seria muito beneficiada com uma melhoria no planejamen-

to e cobertura. Algumas funcionalidades fundamentais para o negócio não tive-
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ram testes automatizados, enquanto que funcionalidades menos relevantes re-

ceberam maior quantidade de testes automatizados. Isso evidencia uma oportu-

nidade de melhoria no planejamento dos testes. 

As correções, os testes automatizados e os testes manuais realizados no 

primeiro semestre de 2014 foram capazes de reduzir apenas 30% de novos erros 

no segundo semestre. Nem os desenvolvedores, nem os responsáveis pelos tes-

tes manuais, nem os responsáveis pelos testes automatizados (na maioria das 

vezes foram pessoas diferentes) foram capazes de perceber no primeiro semes-

tre os novos erros descobertos pelos usuários no segundo semestre. Esses com-

portamentos também representam oportunidades de melhoria nos testes. 

O RDOe é um sistema com funcionalidades complexas e tem sofrido manu-

tenções por longos períodos. Por isso é importante rever a proporção entre tes-

tes manuais e automatizados. Testes automatizados são melhores do que os tes-

tes manuais para realizar testes de regressão, já que sistematizam e facilitam a 

verificação de que tudo o que funcionava continue funcionando após modifica-

ções no sistema (Freeman e Steve, 2009). 

O maior aumento dos chamados com testes (78%) do que o aumento dos 

chamados sem testes (28%) deixa claro que os testes realizados ainda deixam 

passar vários erros despercebidos. A cobertura do código ainda é muito baixa 

(10,9%) e mesmo assim houve pouca recorrência na criação dos testes para as 

mesmas funcionalidades. Ficou evidente que os testes realizados não deram con-

ta de entregar um sistema de qualidade para os usuários e clientes. É fundamen-

tal que a equipe de TI busque formas de melhorar a atividade de testes do RDOe. 
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4  

Terceira Etapa do Estudo:  

Relação entre Chamados e Testes  

Existiria relação entre os chamados dos usuários e os testes realizados no 

RDOe? O pequeno esforço de melhoria dos testes automatizados teve algum 

efeito no surgimento de novos chamados? Qual e por quê? Questões como essas 

motivaram a investigação da relação entre chamados e testes automatizados do 

RDOe, descrita neste capítulo.  

4.1 Objetivo 

O objetivo desta etapa do estudo foi investigar a relação entre chamados, 

funcionalidades e testes automatizados do RDOe, no período de dezembro de 

2012 a março de 2015. Os testes manuais não foram considerados nesta pesqui-

sa, porque é difícil encontrar evidências confiáveis sobre eles na documentação 

do sistema. Para alcançar esse objetivo geral da pesquisa foram definidas as se-

guintes questões de investigação:  

Sobre a relação entre chamados e testes é possível questionar: 

1. Quanto maior o número de testes para uma funcionalidade,  

menor será o número de chamados? Se for o caso, os testes automáti-

cos contribuíram indiretamente para a qualidade externa do sistema. 

2. Quanto maior o número de testes para uma funcionalidade, maior se-

rá o número de chamados? Se for o caso, os testes automáticos contri-

buiriam indiretamente para piorar a qualidade externa do sistema. 

3. Quanto maior o número de testes, o número de chamados não se al-

tera? Se for o caso, os testes automáticos não influenciaram a qualida-

de externa do sistema. 
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4.2 Metodologia 

Os dados sobre chamados, testes e funcionalidades necessários nessa eta-

pa foram coletados ou produzidos nas etapas anteriores. Os chamados foram 

relacionados com testes através das funcionalidades. A análise foi realizada atra-

vés da comparação do histórico de chamados e do histórico de testes. Como 

apenas 9 funcionalidades tiveram ocorrências de chamados e testes, e nessas 

funcionalidades a diferença no número de chamados antes e depois foi muito 

pequena (+ –  2, exceto em duas funcionalidades); optamos por fazer uma análi-

se manual, funcionalidade por funcionalidade, das tendências de variação.  

A comparação foi feita em torno do mês de setembro de 2014 porque qua-

se todos os testes automatizados estavam em funcionamento neste mês. 

4.3 Resultados 

Uma visão inicial da relação entre chamados, testes e funcionalidades 

pode ser vista na Figura 15. Ela ilustra mensalmente o surgimento das versões, o 

aparecimento dos chamados de correções e os testes automatizados realizados 

na aplicação. Foram lançadas 3 versões do sistema durante o período analisado. 

A primeira em dezembro de 2012, a segunda em outubro de 2014 e a terceira 

em março de 2015. Os chamados surgiram quase mensalmente desde o início de 

2014 até o final do período analisado. Os testes automatizados criados antes do 

lançamento da primeira versão estavam desligados até setembro de 2014, quan-

do foram reativados. Depois dessa reativação, poucos testes foram criados. Nu-

ma visão geral não foi possível perceber uma influência explícita entre chamados 

e testes. Não parece que chamados motivaram a criação de novos testes, nem 

que testes diminuíram significativamente a quantidade de chamados. É impor-

tante lembrar que todas as correções feitas no sistema, em decorrência de cha-

mados, foram disponibilizadas imediatamente no ambiente de produção. Os re-

sultados a seguir detalham a comparação entre chamados e testes. 
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Figura 15. Testes e Chamados do RDOe 

4.3.1 Qual a relação entre chamados e testes?  

A Figura 16 compara visualmente a evolução dos chamados com a evolu-

ção dos testes do RDOe durante o período analisado. Apenas 9 funcionalidades 

apresentaram testes e chamados simultaneamente. 

A funcionalidade “Manter Cadastro de UIE (1)” recebeu 9 testes em setem-

bro de 2014 e depois surgiram 2 novos chamados. A funcionalidade “Manter 

Cadastro de Recurso Efetivo (2)” recebeu 1 chamado no mesmo mês em que 

foram criados 9 testes, seguidos de mais 2 testes após 2 meses. A funcionalidade 

“Manter Cadastro de Usuário Externo (12)”  recebeu 2 chamados até setembro 

de 2014 e 4 testes neste mês. A funcionalidade “Manter Cadastro de Parâmetros 

de SMS (17)” recebeu 1 chamado em março de 2014 e 6 testes em setembro de 

2014. A funcionalidade “Manter Cadastro de Responsabilidades (18)” recebeu 2 

chamados antes de setembro de 2014, 5 testes neste mês e mais 1 chamado em 

março de 2015.  
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A funcionalidade “Manter Cadastro de RDO (19)” recebeu 8 chamados até 

setembro de 2014, 9 testes neste mês, e depois mais 4 chamados e 1 teste. A 

funcionalidade “Manter RDF (22)” recebeu 14 chamados até setembro de 2014, 

2 testes neste mês e mais 13 chamados nos meses seguintes. A funcionalidade 

“Manter QCO (24)” recebeu 17 chamados até setembro de 2014, 5 testes neste 

mês e mais 5 chamados nos próximos meses. A funcionalidade “Gerar Relatório 

de Responsabilidades (25) ” recebeu 1 chamado e 5 testes em setembro de 2014. 

A Tabela 4 compara a quantidade de chamados criados até setembro de 

2014, a quantidade de testes criados neste mês e a quantidades de chamados 

criados após este mês. Além disso, apresenta a diferença entre os chamados cri-

ados antes e depois dos testes.  

Tabela 4. Comparação de ocorrências entre Chamados e Testes 

 Setembro de 2014 

funcionalidades chamados até teste em chamado pós 
diferença dos 

chamados 

1 0 9 2 +2 

2 1 9 0 -1 

12 2 4 0 -2 

17 1 6 0 -1 

18 2 5 1 -1 

19 8 9 4 -4 

22 14 2 13 -1 

24 15 5 4 -11 

25 1 5 0 -1 

 

As funcionalidades que tiveram poucos chamados receberam as maiores 

quantidades de testes. Entretanto, as funcionalidades que tiveram maior número 

de chamados (com pelo menos 14) receberam as menores quantidades de tes-

tes. Após os testes, apenas na Funcionalidade 1, o número de novos chamados 

foi maior do que antes dos testes. Nas outras funcionalidades o número de no-

vos chamados foi menor. Em quase todas as funcionalidades a variação dos cha-

mados foi muito pequena, de até dois chamados, exceto nos casos das funciona-

lidades 19 e 24.  Estes resultados nos permitem apresentar as seguintes respos-

tas para as 3 últimas questões de pesquisa. 
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Quanto maior o número de testes para uma funcionalidade, menor será o 

número de chamados? Das funcionalidades que receberam chamados e testes 

no período analisado, em 8 delas isso foi verdade e apenas uma não. 

Quanto maior o número de testes para uma funcionalidade, maior será o 

número de chamados? Apenas em 1 funcionalidade isso foi verdade, nas outras 

8 não. 

Quanto maior o número de testes, o número de chamados não se altera? 

Para todas as funcionalidades analisadas sempre houve uma alteração no núme-

ro de chamados. 

4.4 Discussão 

Houve pouca sobreposição de testes para funcionalidades referenciadas 

nos chamados, ou seja, o conjunto de funcionalidades testadas é diferente das 

funcionalidades referenciadas nos chamados. Além disso, a criação de novos 

testes não foi orientada pelos chamados existentes, pois novos testes foram cri-

ados para funcionalidades já testadas, enquanto que ainda existiam funcionali-

dades com vários chamados recorrentes sem testes. Isto reforça a necessidade 

de melhoria no planejamento da atividade de testes. 

Foi possível perceber uma pequena tendência de diminuição de chama-

dos com a execução de testes automatizados. Provavelmente a diferença foi 

muito pequena porque a quantidade de testes relacionados com chamados tam-

bém foi e os poucos testes existentes precisam ser melhorados. Por exemplo, no 

final do período analisado existia apenas 10,9% de cobertura do código, confor-

me indicado pelo Sonar. 
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5  

Quarta Etapa do Estudo:  

Análise Detalhada das Três Funcionalidades  

com maior número de Chamados 

Nas etapas anteriores do estudo de caso, percebeu-se uma grande quanti-

dade de chamados recorrentes, concentrada em poucas funcionalidades. Até 

aquele ponto, considerava-se apenas a definição do chamado, da funcionalidade 

e do teste, sem considerar a evolução do sistema no período analisado. Os erros 

relatados nos chamados tiveram origem antes do lançamento do sistema, ou 

eles surgiram com modificações ao longo do tempo? Quais testes poderiam ter 

sido feitos para a identificação desses problemas antes dos usuários? Esta etapa 

do estudo de caso aprofunda a investigação com a análise das modificações rea-

lizadas no código fonte ao longo do período, para relacioná-las com os erros rela-

tados nos chamados. 

5.1 Objetivo 

O objetivo desta etapa foi analisar as relações entre chamados, funcionali-

dades e modificações no código-fonte do RDOe, para as três funcionalidades com 

maior número de chamados: “Manter Relatório Detalhado de Frente (RDF)”, 

“Manter Questionamentos, Comentários e Observações (QCO)”e “Gerar Relató-

rio Detalhado do RDO”. Para alcançar esse objetivo geral de pesquisa foi defini-

dos a seguinte questão de investigação:  

Quais problemas relatados nos chamados surgiram durante o desenvol-

vimento e durante a manutenção do RDOe? Se um chamado puder ser relacio-

nado a modificações anteriores no código-fonte, o erro relatado pode ter origem 

na correção de outros erros ou na evolução das funcionalidades. Por outro lado, 
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se não houver modificações no código-fonte relacionadas com um chamado, 

provavelmente o erro nele relatado teve origem ainda durante o desenvolvimen-

to do sistema. 

5.2 Metodologia 

Conforme discutido anteriormente na Seção 2.3, a identificação das macro-

funcionalidades foi realizada com a leitura do documento de visão e especifica-

ção de requisitos do RDOe. Nesta etapa do estudo de caso, houve a necessidade 

de detalhar as macrofuncionalidades em funcionalidades para facilitar a identifi-

cação das relações entre chamados e modificações no código-fonte. As três ma-

crofuncionalidades de interesse nesta etapa foram detalhadas nas funcionalida-

des descritas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Detalhamento das macrofuncionalidades co m mais chamados. 

Manter RDF Manter QCO Gerar Relatório Detalhado do RDO 

Incluir RDF 

Copiar RDF 

Consultar RDF 

Alterar RDF 

Excluir RDF 

Concluir RDF 

Reabrir RDF 

Buscar RDF 

Incluir QCO 

Consultar QCO 

Comentar QCO 

Validar QCO 

Alterar QCO 

Excluir QCO 

Responder QCO 

Avaliar Resposta do QCO 

Buscar QCO 

Gerar relatório 

Os chamados coletados na segunda etapa do estudo de caso (Seção 3.2) 

foram o ponto de partida nesta etapa. Dos chamados que apontam para corre-

ções no RDOe, apenas 59 estão relacionados com as três macrofuncionalidades 

de interesse nesta etapa do estudo. Dois destes chamados foram desconsidera-

dos por se tratarem de problemas de conexão e problemas de layout, difíceis de 

relacionar manualmente com modificações de código. Deste modo, esta etapa 

do estudo de caso considerou um total de 57 chamados, cada um com identifica-
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ção, data, descrição do usuário do problema que ocorreu e observações do de-

senvolvedor sobre sua solução.  

Como base nos dados obtidos na segunda etapa, definiu-se manualmente 

dados estruturados dos chamados que permitem relacioná-los com mudanças no 

código fonte. A estruturação dos chamados definiu: 

• parte_sistema – indica a parte do sistema que sofreu alteração com o 

atendimento do chamado, por exemplo: código-fonte, banco de dados, 

interface com usuário ou perfis de acesso;  

• acoes_funcionalidades – indica as ações das funcionalidades referenci-

adas no chamado, por exemplo: buscar, consultar, incluir, etc.;  

• objeto_funcionalidades – representa o objeto manipulado pelas funci-

onalidades, por exemplo: rdf, qco e relatoriordo; e 

• partes_afetadas_objeto – considerando que muitos dos objetos do 

domínio são composição de outros, este campo descreve as partes do 

objeto referenciadas no chamado, por exemplo: paralisação, mão de 

obra e permissão de trabalho são partes do RDF. 

As modificações no código-fonte do RDOe têm sido controladas por um 

servidor Apache Subversion. Para cada mês analisado, todo código-fonte da apli-

cação foi copiado (checkouts) e armazenado num diretório diferente. Depois, as 

mudanças mensais no código foram identificadas através de uma comparação 

automática de arquivos feita pelo WinMerge16. Todo o código fonte de cada mês 

foi comparado com o do mês anterior. Sempre que o WinMerge encontrou al-

guma diferença entre arquivos de meses diferentes, a comparação das versões 

do arquivo fonte foi salva em um arquivo PDF que destacou em amarelo as linhas 

modificadas, conforme ilustrado na Figura 17. À esquerda encontra-se o código 

de um mês, à direita o código do próximo mês.  

                                                      

16 http://winmerge.org 
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Figura 17. Comparação de código feita pelo WinMerge . 

Foram identificadas 426 modificações no total. Cada modificação foi regis-

trada manualmente com os seguintes dados:  

• identificador – um número único de identificação; 

• modificação – indica o tipo da modificação que ocorreu no código-

fonte: incluir, editar e excluir; 

• parte_codigo – indica a parte do código-fonte que sofreu a modifica-

ção: variável, método, classe ou interface com usuário; 

• acoes_funcionalidades_afetadas – representa as ações das funcionali-

dades afetadas pela modificação do código-fonte, por exemplo: buscar, 

consultar, incluir, etc.; 

• parte_afetada_objeto – representa a parte do objeto afetada pela mo-

dificações no código-fonte. Por exemplo, se uma modificação afetou 

mão de obra de um RDF, este campo indicaria apenas mão de obra; 

• pacote – indica o pacote que o código-fonte faz parte, por exemplo: 

domínio, apresentação, serviço, visão; e 

• data – a data do último dia do segundo mês da comparação, no forma-

to YYYY-MM-DD. Por exemplo, na comparação de maio com junho de 

2014, a data seria 2014-06-30.  

Determinada modificação em uma funcionalidade pode afetar indireta-

mente outras funcionalidades, inclusive causando erros. Deste modo, é impor-

tante investigar os relacionamentos diretos e indiretos entre chamados e modifi-
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cações no código-fonte. As relações diretas entre chamados e modificações no 

código fonte são percebidas pela mesma funcionalidade (ação + objeto) que am-

bos referenciam. Boa parte das relações indiretas entre funcionalidades podem 

ser identificadas através das relações entre objetos do domínio. Por exemplo, 

considerando-se que um RDF contenha uma paralisação, um erro no incluir RDF 

pode estar relacionado com modificações na consulta, inclusão, edição e exclu-

são de paralização. Para viabilizar a análise de relações indiretas entre funciona-

lidades, os principais objetos e relacionamentos do RDOe foram identificados 

com base nas suas regras de negócio e no seu modelo de dados, conforme apre-

sentado na Tabela 6.  

Tabela 6 - Relacionamento entre os objetos do RDOe 

Objeto 1 Relacionamento Objeto 2 

relatório rdo associação rdo 

rdf composição rdo 

atividade composição rdf 

área composição rdf 

frente de trabalho composição rdf 

mão de obra composição rdf 

equipamento composição rdf 

paralisação composição rdf 

sms composição rdf 

permissão de trabalho composição rdf 

rdo associação qco 

rdf associação qco 

qco composição comentário qco 

usuário associação rdo 

qco composição anexo qco 

Os dados coletados sobre estrutura do chamado, modificações de código e 

relacionamentos entre objetos do domínio foram armazenados em um banco de 

dados MySQL para facilitar sua análise. A Figura 18 ilustra uma revisão do mode-

lo de dados coletados neste estudo de caso para incluir estes dados da quarta 

etapa. 



 

55 

  

 

Figura 18 – Modelo de dados tabulados na quarta eta pa do estudo de caso. 

 

A análise dos dados coletados seguiu a lógica do algoritmo apresentado na 

Figura 19. Sua execução foi parte automática e parte manual, pois o conjunto de 

verificações que precisavam ser realizadas é enorme: 57 chamados x 426 modifi-

cações = 24.282 comparações.  

 

Escolha uma funcionalidade de interesse 

Obtenha as modificações relacionadas direta e indiretamente  

pelo objeto da funcionalidade de interesse 

(executar o algoritmo que identifica modificações de código por objetos) 

Filtrar as modificações encontradas pelas ações das funcionalidades relacionadas 

(executar o algoritmo que identifica modificações pelas ações das funcionalidades) 

Leia cada modificação restante 

Verifique no arquivo PDF que compara os códigos se a modificação tem  

relação com o chamado 

Se houver relação confirmada, escreva o código da modificação, a parte do códi-

go-fonte modificada e o nome do arquivo do código-fonte 

Fim do Leia 

Figura 19 – Algoritmo para identificar modificações  de 
código-fonte relacionadas com chamados.  
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A análise automática teve por objetivo reduzir o escopo da análise manual. 

Para cada uma das 3 macrofuncionalidades de interesse nesta etapa do estudo, a 

análise automática obteve as modificações relacionadas direta e indiretamente 

através do objeto da funcionalidade de interesse, conforme algoritmo na Figura 

20. Ela foi realizada pela store procedure do MySQL no Apêndice2. Este resultado 

foi salvo em dois arquivos texto com conteúdo semelhante ao da Figura 21, um 

para a modificações relacionados diretamente e outro para as modificações rela-

cionadas indiretamente.  

 

 

Figura 20 - Algoritmo para identificar modificações  de código por objetos. 

 

Para cada chamado da macrofuncionalidade de interesse faça 

Imprima o número do chamado, sua descrição, data e objeto da funcionalidade 

Para cada modificação no código-fonte faça 

// identifique as modificações diretas 

Se a data de modificação do código for menor que a data do chamado e o 

objeto afetado no código for igual ao objeto referenciado no chamado 

Então escreva o número da modificação, seu tipo, a parte do código  

afetada, a ação da funcionalidade, a parte do objeto afetada, o pacote e  

a data da modificação 

// Identifique as modificações indiretas 

Se a data de modificação do código for menor que a data do chamado e o 

objeto afetado no código for igual a qualquer objeto relacionado ao objeto 

referenciado no chamado 

Então escreva o número da modificação, o tipo da modificação, a parte  

do código afetada, a ação da funcionalidade, a parte do objeto afetada,  

o pacote e a data da modificação 

Fim do para 

Fim do para 
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Figura 21 – Modificações relacionadas por objetos. 

 

Em seguida, a análise manual reduziu o conjunto de modificações restrin-

gindo-o a apenas modificações com ações de funcionalidades relacionadas, con-

forme algoritmo na Figura 22. Esta análise das ações precisou ser manual pois 

era difícil perceber a priori quais ações referenciadas nos chamados estariam 

relacionadas a quais outras. Este resultado foi salvo em três arquivos texto, um 

para cada macrofuncionalidade de interesse nesta etapa do estudo de caso, com 

conteúdo semelhante ao da Figura 23.  

Por fim, com um número ainda mais reduzido de modificações, a análise 

manual passou a analisar as comparações do código fonte nos arquivos PDFs 

com os chamados, conforme o último bloco do algoritmo na Figura 19. Para cada 

chamado, inspecionou-se a comparação do código-fonte em PDF de cada modifi-

cação que ainda poderia estar relacionada ao chamado. O objetivo desta análise 

manual qualitativa foi verificar se o significado das alterações no código-fonte 

poderia ter relação conceitual direta ou indireta com os problemas relatados nos 

chamados. O conhecimento do domínio e a experiência de um dos pesquisado-

res no processo de desenvolvimento do RDOe contribuiu bastante para esta aná-

lise. Quando se confirmava uma possível relação entre uma modificação no códi-

go-fonte e um chamado, os pesquisadores escreviam num arquivo texto o código 
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da modificação relacionada, a parte do código-fonte afetada (geralmente um 

método) e o nome do arquivo fonte, com resultado similar à Figura 24 para o 

chamado 214. 

 

Figura 22 – Algoritmo para identificar modificações  de código por ações. 

 

Para cada chamado da funcionalidade de interesse faça 

Imprima o número do chamado, sua descrição, data e objeto da funcionalidade 

Para cada modificação no código-fonte faça 

// modificações diretas 

Leia cada modificação direta no resultado (arquivo) anterior e faça 

Para cada ação da funcionalidade afetada na modificação lida que esti-

ver relacionada com a ação da funcionalidade do chamado faça 

Escreva o número da modificação, seu tipo, a parte do código  

afetada, a ação da funcionalidade, a parte do objeto afetada,  

o pacote e a data da modificação 

Fim do para 

Fim do leia 

// modificações indiretas 

Leia cada modificação indireta no resultado (arquivo) anterior e faça 

Para cada ação da funcionalidade afetada na modificação lida que esti-

ver relacionada com a ação da funcionalidade do chamado faça 

Escreva o número da modificação, seu tipo, a parte do código  

afetada, a ação da funcionalidade, a parte do objeto afetada,  

o pacote e a data da modificação 

Fim do para 

Fim do leia 

Fim do para 
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Figura 23 – Modificações relacionadas por objetos e  por ações. 

 

 

Figura 24 – Modificações com código relacionado ao chamado 214.  

5.1 Resultados 

Na investigação por relações entre modificações no código-fonte e chama-

dos, dois tipos de relações foram identificados: modificações relacionadas pelo 

código e modificações relacionadas pela funcionalidade. As primeiras foram 

identificadas analisando apenas a definição funcionalidade afetada, sem analisar 

o código-fonte. As segundas foram identificadas com a inspeção do código após 

a comparação das funcionalidades. Além disso, também é possível classificar as 
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modificações no código como diretas e indiretas. Modificações diretas no código-

fonte afetam a própria funcionalidade referenciada no chamado. Já as indiretas 

afetam outras funcionalidades relacionadas como chamados pelos objetos e 

ações do domínio. 

A Tabela 7 apresenta a quantidade mensal de modificações relacionadas 

com os chamados da macrofuncionalidade “Manter RDF” (22). As quantidades 

estão estratificadas pela relação verificada pelo código ou pela funcionalidade, 

direta ou indiretamente. O código-fonte do RDOe sofreu 50 modificações dire-

tamente relacionadas com a macrofuncionalidade “Manter RDF” ao longo do 

período analisado, bem como 62 modificações em outras macrofuncionalidades 

que afetam “Manter RDF”. Além dessas modificações confirmadas na inspeção 

do código fonte, outras 212 modificações diretas e 343 indiretas estão relaciona-

das com a macrofuncionalidade “Manter RDF”, mas não se confirmaram na ins-

peção do código. Em todos os casos, as modificações ocorreram durante pelo 

menos 9 meses. 

Tabela 7 – Modificações mensais no código relaciona das  
com os chamados da macrofuncionalidade Manter RDF. 

 
relacionadas pelo código relacionadas pela funcionalidade 

 
diretas indiretas diretas indiretas 

dez/13 6 4 29 15 

jan/14 11 1 14 
 

fev/14 3 15 87 127 

mar/14 
 

3 
 

7 

abr/14 5 15 14 111 

mai/14 4 2 1 17 

jun/14 
 

1 1 3 

jul/14 
 

8 
 

33 

ago/14 9 8 20 8 

set/14 7 4 41 8 

out/14 4 
 

5 14 

nov/14 
    

dez/14 1 1 
  

jan/15 
    

fev/15 
    

mar/15 
    

total 50 62 212 343 
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A Tabela 8 apresenta a quantidade mensal de modificações relacionadas 

com os chamados da macrofuncionalidade “Manter QCO” (24). O código-fonte 

do RDOe sofreu 62 modificações diretamente relacionadas com a macrofuncio-

nalidade “Manter QCO” ao longo de 10 meses durante o período analisado, mas 

nenhuma modificação indireta em outras macrofuncionalidades que a afetam. 

Também ocorreram outras 66 modificações diretas e 2 indiretas relacionadas 

com “Manter QCO”, que não se confirmaram na inspeção do código. Estas foram 

dispersas em até 9 meses. 

Tabela 8 – Modificações mensais no código relaciona das e não relacionadas  
com os chamados da macrofuncionalidade Manter QCO. 

 
relacionadas pelo código relacionadas pela funcionalidade 

 
diretas indiretas diretas indiretas 

dez/13 11   21 2 

jan/14 12   7   

fev/14 3   18   

mar/14     4   

abr/14 1   9   

mai/14 12   6   

jun/14 6       

jul/14 3       

ago/14 3       

set/14 10       

out/14         

nov/14         

dez/14     1   

jan/15         

fev/15 1       

mar/15         

total 62 0 66 2 

A Tabela 9 apresenta a quantidade mensal de modificações relacionadas 

com os chamados da macrofuncionalidade “Gerar Relatório Detalhado do RDO” 

(27). O código-fonte do RDOe sofreu 53 modificações diretamente relacionadas 

com a macrofuncionalidade “Gerar Relatório Detalhado do RDO” ao longo de 8 

meses durante o período analisado, mas nenhuma modificação indireta em ou-

tras macrofuncionalidades que a afetam. Ocorreram ainda 387 modificações 

diretas e nenhuma indireta, que não se confirmaram na inspeção do código.  
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Tabela 9 – Modificações mensais no código relaciona das e não relacionadas  
com os chamados da macrofuncionalidade Gerar Relató rio Detalhado do RDO. 

 
relacionadas pelo código não relacionadas pelo código 

 
diretas indiretas diretas indiretas 

dez/13 18   70   

jan/14 11   101   

fev/14 8   65   

mar/14 4   26   

abr/14 7   41   

mai/14 1   43   

jun/14 2   34   

jul/14         

ago/14         

set/14 2   6   

out/14         

nov/14     1   

dez/14         

jan/15         

fev/15         

mar/15         

total 53 0 387 0 

Essas tabelas apresentam a quantidade de modificações que estão relacio-

nadas com chamados das macrofuncionalidades. Contudo, qual chamado está 

relacionado com quantas dessas modificações? A Figura 26, Figura 28 e Figura 30 

indicam a quantidade mensal de modificações relacionadas por código e por fun-

cionalidade para as macrofuncionalidades “Manter RDF”, “Manter QCO” e “Rela-

tório Detalhado do RDO”, respectivamente. A quantidade de modificações foi 

representada por número dentro de um triângulo. O triângulo marrom apontado 

para cima representa as modificações que foram confirmadas com a inspeção do 

código-fonte. O triângulo branco apontado para baixo representa modificações 

relacionadas com a funcionalidade, porém não confirmadas na inspeção do códi-

go. Os chamados estão representados por um círculo laranja. Os chamados que 

não possuem modificações confirmadas no código foram representados com um 

tom de laranja mais claro.  

Observa-se que 21% dos chamados não possuem modificações confirma-

das no código: 7 em “Manter RDF”, 3 em “Manter QCO” e 2 em “Relatório Deta-

lhado do RDO”. Muitos chamados estão relacionados com modificações confir-
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madas em código que ocorreram em vários meses, chegando a 9 meses de modi-

ficações recorrentes. Algumas das modificações confirmadas inclusive estão rela-

cionadas com chamados que ocorreram muitos meses depois, chegando a mais 

de um ano de intervalo entre a modificação e a ocorrência do chamado. 

Será que uma modificação pode estar relacionada com mais de um chama-

do? A Figura 27, Figura 29 e Figura 31 apresentam as relações de cada modifica-

ção confirmada no código com cada chamado das macrofuncionalidades “Man-

ter RDF”, “Manter QCO” e “Relatório Detalhado do RDO”, respectivamente. Nes-

tas figuras a modificação confirmada foi representada por um hexágono marrom. 

Os chamados continuam representados por círculos laranjas, mais escuro para 

chamados com modificações relacionadas e mais claro para chamados sem mo-

dificações relacionadas. Os relacionamentos estão representados por linhas mar-

rões que ligam modificações e chamados. Nessas figuras é possível perceber que 

boa parte das modificações afetam mais de um chamado. A Figura 25 ilustra a 

quantidade de chamados relacionadas com uma modificação confirma no códi-

go. Em média, uma modificação está relacionada com 2,13 chamados, com des-

vio padrão de 1,55 chamados. Dezessete modificações (16%) têm relação com de 

4 até 7 chamados. Trinta e quatro modificações (33%) se relacionam com 2 ou 3 

chamados. Cinquenta e três modificações (51%) se relacionam com apenas um 

chamado. 

 

Figura 25 – Quantidade de chamados relacionados por  modificação  
confirmada no código. 
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Figura 26 – Modificações relacionadas por código ou  por funcionalidade para cada chamado de “Manter RD F”. 
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Figura 27 – Modificações relacionadas por código pa ra cada chamado de “Manter RDF”. 

 

dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15
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Figura 28 - Modificações relacionadas por código ou  por funcionalidade para cada chamado de “Manter QC O”. 
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Figura 29 - Modificações relacionadas por código pa ra cada chamado de “Manter QCO”. 
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Figura 30 – Modificações relacionadas por código ou  por funcionalidade para cada chamado de “Relatório  Detalhado do RDO”. 
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Figura 31 - Modificações relacionadas por código pa ra cada chamado de “Relatório Detalhado do RDO”.
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5.2 Discussão 

Na etapa anterior do estudo de caso, foi identificada uma recorrência signi-

ficativa de chamados relacionados com certas funcionalidades. Por que os cha-

mados foram tão recorrentes para certas funcionalidades? Os problemas que 

motivaram os usuários registrarem um chamado tiveram origem durante o pri-

meiro ciclo de desenvolvimento ou surgiram durante a manutenção? Nesta eta-

pa do estudo de caso, investigou-se a relação entre chamados e modificações no 

código-fonte do RDOe. 

 Durante a manutenção de software as modificações no código podem ter 

origem em correções de erros ou na evolução de requisitos e regras de negócio. 

Como o RDOe não possui a evolução de requisitos bem documentada, não possí-

vel fazer tal distinção nos resultados. 

Doze chamados (21%) das macrofuncionalidades com maior número de 

problemas não puderam ser relacionados com nenhuma modificação do código 

fonte após o lançamento da primeira versão do sistema. Os respectivos proble-

mas devem ser de infraestrutura (banco de dados, permissão de acesso, proble-

mas nos servidores web, etc.) ou tiveram origem no código da primeira versão 

do RDOe. Os outros 45 chamados podem ter sido causados por erros no código 

durante o desenvolvimento e também durante a manutenção, já que existem 

modificações relacionadas e boa parte delas é recorrente. Mesmo depois de 

quase um ano, surgiram chamados relacionados com modificações de código 

realizadas durante a manutenção. Quase metade das modificações estavam rela-

cionadas com mais de um chamado.  

O que poderia ser feito durante o processo de desenvolvimento do RDOe 

para evitar que o usuário passasse por tantos problemas? Certamente a ativida-

de de testes poderia ter contribuído bastante para a qualidade do RDOe.  

A atividade de teste busca identificar erros no produto, de preferência an-

tes dele ser disponibilizado em produção (Bourque e Fairley, 2014). Vários tipos 

de teste poderiam ser melhorados e realizados durante o processo de desenvol-
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vimento do RDOe: teste unitários, de integração,  de sistema, de aceitação e de 

regressão (Bourque e Fairley, 2014). 

Testes unitários aplicam esforço em encontrar problemas de codificação 

em cada módulo do software isoladamente, ou seja, nas menores unidades pos-

síveis, como: classes que tratam de apenas um objeto, métodos de um objeto ou 

pequenas partes de código que não tenham ligações com outros objetos.  

Testes de integração são testes que verificam as ligações entre módulos de 

um sistema com o objetivo de inspecionar os relacionamentos e os seus respec-

tivos comportamentos entre eles.  

Testes de sistema se concentra em realizar um teste de comportamento 

inteiro do sistema e neste momento sem a presença do cliente e usuários. Neste 

ponto podem ser verificados alguns requisitos funcionais e não-funcionais.  

Testes de aceitação tem como objetivo validar se o produto final satisfaz às 

necessidades do cliente e dos usuários. Com isso a presença destes atores é 

obrigatória para que possam ser testadas todas os requisitos. 

Testes de regressão busca garantir que as modificações efetuadas numa 

parte do sistema não causaram danos em outras partes. 

Testes unitários e de integração provavelmente identificariam erros causa-

dos por modificações diretas no código, como as 165 indicadas na Tabela 7, Ta-

bela 8 e Tabela 9. Testes de integração e de sistema provavelmente identificari-

am erros causados por modificações indiretas no código, como as 62 modifica-

ções encontradas nesta etapa. O que aconteceria com as mudanças relacionadas 

conceitualmente pela funcionalidade, mas que não se confirmaram no código? 

Como o desenvolvedor poderia diferenciá-las daquelas que realmente afetaram 

o código? Sem um minucioso trabalho de inspeção manual de código, o desen-

volvedor pode ter dificuldade de diferenciar possíveis modificações que afetam 

ou não o código. Nestes casos, ou se faz um bom controle de modificações para 

análise de impacto, ou se realiza um volume maior de testes para cobrir funcio-

nalidades relacionadas. Todavia, é impraticável executar muitos testes manuais 

com regularidade, pelo tempo e esforço necessários (Freeman e Pryce, 2009). A 

opção viável seria aumentar a cobertura e melhorar os testes automatizados 
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para execução regular de testes de regressão. Estes testes provavelmente encon-

trariam boa parte dos erros decorrentes da manutenção que causaram os cha-

mados. Se os erros fossem identificados e corrigidos rapidamente, não teríamos 

uma quantidade e recorrência tão grande de chamados de correção no RDOe.  
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6  

Conclusões 

  A atividade de testes de software está bem estabelecida e divulgada na 

academia (Delamaro et al, 2007; Pezzè, 2008). Entretanto, ela ainda não está 

bem estabelecida em algumas empresas e acaba recebendo pouca atenção du-

rante certos processos de desenvolvimento de software.  

O RDOe é um sistema de desenvolvimento internamente em uma empresa 

de energia no Brasil. Os usuários têm se deparado com inúmeros problemas após 

o lançamento, prejudicando fortemente a qualidade percebida. Este trabalho 

investigou a atividade de testes do RDOe através de um estudo de caso explora-

tório em quatro etapas, para compreender o que aconteceu e apontar oportuni-

dades de melhorias.  

Na primeira etapa, o contexto do estudo de caso foi compreendido. O sis-

tema RDOe foi descrito como produto, com suas funcionalidades e seus aspectos 

técnicos, e como resultado de um processo, com seu processo de desenvolvi-

mento e histórico de lançamento de suas versões. Seu lançamento foi acompa-

nhado de um grande número de chamados que prejudicaram a percepção de sua 

qualidade. Mesmo depois de várias correções implantadas em produção, novos 

erros continuavam surgindo com grande sobreposição de funcionalidades. 

Na segunda etapa, analisou-se o histórico dos chamados de correção e dos 

testes automatizados do RDOe. Os chamados tiveram grande recorrência no pe-

ríodo analisado, causando grande impacto negativo sobre a qualidade do sistema 

percebida pelos usuários e desviou considerável esforço da equipe da evolução 

de funcionalidades para correção de erros. A maioria dos testes do RDOe foram 

manuais. Os poucos testes automatizados que o sistema tinha durante o desen-

volvimento da sua primeira versão permaneceram desligados por muitos meses. 
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A equipe de desenvolvimento voltou a reativá-los em setembro de 2014, porém 

quase nenhum teste automatizado foi criado durante a manutenção do RDOe. 

Na terceira etapa, analisou-se a relação entre chamados e testes automati-

zados, através das funcionalidades do sistema. Grande parte dos testes automa-

tizados não verificaram funcionalidades mais importantes do sistema, nem aque-

las que receberam o maior número de chamados. Os poucos testes automatiza-

dos não foram capazes de diminuir significativamente o número de chamados 

relacionados com as funcionalidades testadas. Isso evidencia uma oportunidade 

de melhoria no planejamento dos testes, tanto em relação à cobertura, prioriza-

ção e tipos de testes realizados. 

Na quarta e última etapa do estudo de caso, analisou-se a relação entre 

modificações no código-fonte do RDOe com os chamados de 3 funcionalidades 

que receberam o maior número de chamados. Algumas modificações nos código-

fonte estão relacionadas direta ou indiretamente com as funcionalidades refe-

renciadas nos chamados. Certas modificações no início do período analisado es-

tão relacionadas com chamados que ocorreram até quase um ano depois. Quase 

a metade das modificações está relacionada com mais de um chamado. Alguns 

chamados não puderam ser relacionados com modificações no código-fonte du-

rante a manutenção do sistema. As modificações diretas identificadas ressalta-

ram a importância de testes unitários e de integração. As modificações indiretas 

destacaram a relevância de testes de integração, de sistema e, principalmente, 

os de regressão. Como o volume de testes pode ser muito grande, destacou-se a 

importância de testes automatizados para serem viáveis de execução com fre-

quência. 

A equipe responsável pelo desenvolvimento do RDOe ainda não compre-

endeu muito bem as consequências de lançar um produto sem verificar sua qua-

lidade e corrigir eventuais problemas. Ela ainda precisa melhorar o planejamento 

e a execução de testes não apenas durante o desenvolvimento da primeira ver-

são de um software, mas também durante sua manutenção. Como visto, o custo 

desse descuido foi alto, em termos de credibilidade e de disponibilidade da equi-

pe para realizar atividades diferentes de correção de erros. Um conceito teórico 



 

75 

  

relativamente simples "Escreva testes para o seu código, antes de escrever o seu 

código" (Freeman e Pryce, 2009), ainda não influenciou significativamente a prá-

tica de alguns desenvolvedores de software na indústria. 

Descuidos com a atividade de testes do RDOe no período analisado tiveram 

consequências graves não previstas e de contorno custoso. Espera-se que essa 

experiência negativa possa contribuir para a compreensão da importância da 

atividade de testes durante o processo de desenvolvimento e manutenção de 

software. A atividade de testes precisa deixar de ser considerada como apenas 

um assunto acadêmico e teórico para ser incluída também como prática cotidia-

na no desenvolvimento de software na indústria. A investigação sobre a relação 

entre chamados e testes do RDOe apontou a necessidade de melhorar o plane-

jamento, cobertura, tipos, qualidade e execução dos testes realizados. Alguns 

testes manuais e poucos testes automáticos não foram suficientes para identifi-

car problemas durante o desenvolvimento. Essa abordagem de testes também 

não foi suficiente durante a manutenção do sistema, pois 79% dos chamados 

podem ter sido causados por modificações de código-fonte depois do lançamen-

to e quase a metade das modificações estavam relacionadas com mais de um 

chamado. É preciso um cuidado adequado com testes, em particular com os de 

regressão, para evitar que tantos problemas cheguem até os usuários e que per-

durem de forma recorrente por tanto tempo.  

Trabalhos relacionados investigam a relação entre erros e mudanças no 

código-fonte, bem como a duração de erros ao longo da vida de um sistema. Wu 

e seus colegas (2011) propõem um algoritmo para identificar relações entre des-

crições de erro em sistemas de registro de bugs, como BugZilla, e correções de 

código registrados em sistemas de controle de versões, como SVN. As relações 

são baseadas em semelhanças textuais em comentários dos desenvolvedores 

sobre as correções de erros e sobre as modificações de código. A quarta etapa 

do nosso estudo de caso teve objetivo semelhante ao trabalho de Wu, mas se 

diferencia pela origem dos dados, com chamados escritos pelos usuários e com o 

próprio código fonte, e algoritmo proposto, que tem como base o modelo con-

ceitual de dados do sistema. Kim e colegas (2006) propuseram um algoritmo pa-

ra identificação automática de erros introduzidos por mudanças no código-fonte. 



 

76 

  

A relação entre chamados e correções no código foram identificadas pelos co-

mentários de desenvolvedores em sistemas de controle de versão (commit no 

SVN). Já a equipe de desenvolvimento do RDO não tinha o costume de registrar o 

código dos chamado nos comentários do commit, o que exigiu outra abordagem 

para compreensão dessas relações. Saha e colegas (2014) investigaram o tempo 

de vida de erros em quatro sistemas de código aberto. Apesar de não ter tratado 

de testes, eles também discutiram sobre o impacto negativo dos erros sobre a 

experiência do usuário com o sistema, principalmente quando os erros perduram 

por longos períodos.  

Trabalhos futuros poderiam realizar estudos de casos semelhantes com ou-

tros sistemas desenvolvidos na empresa para que ela conheça melhor suas práti-

cas de desenvolvimento de software e busque melhorá-las. Também seria inte-

ressante comparar estudos de casos similares de empresas diferentes. Estudos 

de casos semelhantes seriam facilitados e mais eficientes com a utilização de 

resultados de outros trabalhos futuros, com o objetivo de identificar ou desen-

volver ferramentas para coleta e análise dos dados; e de aprimorar a metodolo-

gia que identifica relações entre chamados, funcionalidade, testes e modifica-

ções no código-fonte. 

Neste estudo de caso do RDOe foi possível identificar a necessidade de me-

lhorar a atividade de testes com uma intervenção no processo de desenvolvi-

mento. O trabalho futuro que propuser esta intervenção deverá investigar não 

apenas como ocorrem os testes automatizados, mas também os testes manuais. 

Essa intervenção pode ser muito beneficiada pelos resultados de uma investiga-

ção sobre a relação entre análise de impacto e o (re)planejamento de testes. 
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Apêndice 1 – Consultas SQL realizadas na análise do s da-

dos 

1.1. Quais funcionalidades não possuem chamados? 

SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
(SELECT idFuncionalidade FROM chamado_funcionalidade 
 INNER JOIN chamado ON chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
= chamado.idOriginal 
WHERE chamado.dataInicial <= '2013-11-30'); 
 

1.2. Quais funcionalidades não possuem testes? 

SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN   
(SELECT DISTINCT idFuncionalidade FROM teste_funcionalidade WHERE 
idFuncionalidade <> ''); 
 

1.3. Quais são as funcionalidades sem testes e sem chamados?  

SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
(SELECT DISTINCT idFuncionalidade FROM teste_funcionalidade WHERE 
idFuncionalidade <> '')  
AND id NOT IN (SELECT DISTINCT idFuncionalidade FROM chama-
do_funcionalidade); 
 

1.4. Quais chamados não possuem testes? 

SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
(SELECT DISTINCT idFuncionalidade FROM teste_funcionalidade WHERE 
idFuncionalidade <> '')) as funcionalidadeSemTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemTestes.id); 
 

1.4.1. Chamados até setembro de 2014 que não possuem testes 

SELECT * FROM chamado  
 INNER JOIN chamado_funcionalidade 
 ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
 INNER JOIN  
  (SELECT id FROM funcionalidade 
  WHERE id NOT IN  
   -- Funcionalidades sem Testes 
   (SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade  
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   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION  
   -- Funcionalidades com testes criados a partir de outubro 
   SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.id  
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   teste.MesAno > '2014-09-30' )) as  func_com_testes_out 
 ON chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = func_com_testes_out.id 
WHERE (DataInicial <=  '2014-09-30'); 

 

1.4.2. Chamados até outubro de 2014 que não possuem testes 

SELECT * FROM chamado  
 INNER JOIN chamado_funcionalidade 
 ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
 INNER JOIN  
  (SELECT id FROM funcionalidade 
  WHERE id NOT IN  
   (SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION  
   SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.id  
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   teste.MesAno > '2014-10-31' )) as  func_com_testes_out 
 ON chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = func_com_testes_out.id 
WHERE (DataInicial <=  '2014-10-31'); 

 

1.4.3. Chamados até novembro de 2014 que não possuem testes 

SELECT * FROM chamado  
 INNER JOIN chamado_funcionalidade 
 ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
 INNER JOIN  
  (SELECT id FROM funcionalidade 
  WHERE id NOT IN  
   (SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION  
   SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.id  
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   teste.MesAno > '2014-11-30' )) as  func_com_testes_out 
 ON chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = func_com_testes_out.id 
WHERE (DataInicial <=  '2014-11-30'); 
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1.4.4. Chamados até dezembro de 2014 que não possuem testes 

SELECT * FROM chamado  
 INNER JOIN chamado_funcionalidade 
 ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
 INNER JOIN  
  (SELECT id FROM funcionalidade 
  WHERE id NOT IN  
   (SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION  
   SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.id  
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   teste.MesAno > '2014-12-31' )) as  func_com_testes_out 
 ON chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = func_com_testes_out.id 
WHERE (DataInicial <=  '2014-12-31'); 
 

1.4.5. Chamados até janeiro de 2015 que não possuem testes 

 
SELECT * FROM chamado  
 INNER JOIN chamado_funcionalidade 
 ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
 INNER JOIN  
  (SELECT id FROM funcionalidade 
  WHERE id NOT IN  
   (SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION  
   SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.id  
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   teste.MesAno > '2015-01-31' )) as  func_com_testes_out 
 ON chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = func_com_testes_out.id 
WHERE (DataInicial <=  '2015-01-31'); 
 

1.4.6. Chamados até fevereiro de 2015 que não possuem testes 

 
SELECT * FROM chamado  
 INNER JOIN chamado_funcionalidade 
 ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
 INNER JOIN  
  (SELECT id FROM funcionalidade 
  WHERE id NOT IN  
   (SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
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   UNION  
   SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.id  
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   teste.MesAno > '2015-02-28' )) as  func_com_testes_out 
 ON chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = func_com_testes_out.id 
WHERE (DataInicial <=  '2015-02-28'); 
 

1.4.7. Chamados até março de 2015 que não possuem testes 

SELECT * FROM chamado  
 INNER JOIN chamado_funcionalidade 
 ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
 INNER JOIN  
  (SELECT id FROM funcionalidade 
  WHERE id NOT IN  
   (SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION  
   SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM teste_funcionalidade INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.id  
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   teste.MesAno > '2015-03-31' )) as  func_com_testes_out 
 ON chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = func_com_testes_out.id 
WHERE (DataInicial <=  '2015-03-31'); 
 

1.5. Quais chamados possuem testes? 

SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id IN  
(SELECT DISTINCT idFuncionalidade FROM teste_funcionalidade WHERE 
idFuncionalidade <> '')) as funcionalidadeComTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeComTestes.id); 

 

1.5.1. Chamados que possuem testes até setembro de 2014 

 

SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id IN  
 (SELECT DISTINCT  idFuncionalidade   
 FROM teste_funcionalidade  
   INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.Id 
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   WHERE idFuncionalidade <> '' AND teste.MesAno <= '2014-09-30')) as funcio-
nalidadeComTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeComTestes.id) 
WHERE chamado.DataInicial <=  '2014-09-30'; 
 

1.5.2. Chamados que possuem testes até outubro de 2014 

SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id IN  
 (SELECT DISTINCT  idFuncionalidade   
 FROM teste_funcionalidade  
   INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.Id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND teste.MesAno <= '2014-10-31')) as funcio-
nalidadeComTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeComTestes.id) 
WHERE chamado.DataInicial <=  '2014-10-31'; 
 

1.5.3. Chamados que possuem testes até novembro de 2014 

SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id IN  
 (SELECT DISTINCT  idFuncionalidade   
 FROM teste_funcionalidade  
   INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.Id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND teste.MesAno <= '2014-11-30')) as funcio-
nalidadeComTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeComTestes.id) 
WHERE chamado.DataInicial <=  '2014-11-30'; 
 

1.5.4. Chamados que possuem testes até dezembro de 2014 

 
 SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id IN  
 (SELECT DISTINCT  idFuncionalidade   
 FROM teste_funcionalidade  
   INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.Id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND teste.MesAno <= '2014-12-31')) as funcio-
nalidadeComTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeComTestes.id) 
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WHERE chamado.DataInicial <=  '2014-12-31'; 
 

1.5.5. Chamados que possuem testes até janeiro de 2015 

 
SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id IN  
 (SELECT DISTINCT  idFuncionalidade   
 FROM teste_funcionalidade  
   INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.Id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND teste.MesAno <= '2015-01-31')) as funcio-
nalidadeComTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeComTestes.id) 
WHERE chamado.DataInicial <=  '2015-01-31'; 
 

1.5.6. Chamados que possuem testes até fevereiro de 2015 

 
SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id IN  
 (SELECT DISTINCT  idFuncionalidade   
 FROM teste_funcionalidade  
   INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.Id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND teste.MesAno <= '2015-02-28')) as funcio-
nalidadeComTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeComTestes.id) 
WHERE chamado.DataInicial <=  '2015-02-28'; 
 

1.5.7. Chamados que possuem testes até março de 2015 

 
 SELECT * FROM chamado  
INNER JOIN chamado_funcionalidade 
ON chamado.IdOriginal = chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id IN  
 (SELECT DISTINCT  idFuncionalidade   
 FROM teste_funcionalidade  
   INNER JOIN teste  
   ON teste_funcionalidade.IdTeste = teste.Id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND teste.MesAno <= '2015-03-31')) as funcio-
nalidadeComTestes 
ON (chamado_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeComTestes.id) 
WHERE chamado.DataInicial <=  '2015-03-31'; 
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1.6. Chamados por mês (histórico) 

 
SELECT count(*), YEAR(DataInicial), MONTH(DataInicial)  
FROM CSV_DB.CHAMADO 
GROUP BY YEAR(DataInicial), MONTH(DataInicial); 
 

1.7. Quais testes não possuem chamados?  

 
SELECT * FROM teste  
INNER JOIN teste_funcionalidade 
ON teste.Id = teste_funcionalidade.IdTeste 
INNER JOIN  
(SELECT * FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
(SELECT DISTINCT idFuncionalidade FROM chamado_funcionalidade WHERE 
idFuncionalidade <> '')) as funcionalidadeSemChamados 
ON (teste_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemChamados.id); 
 

1.7.1. Testes que não possuem chamados até setembro de 2014 

 
SELECT * FROM teste  
INNER JOIN teste_funcionalidade 
ON teste.Id = teste_funcionalidade.IdTeste 
INNER JOIN  
(SELECT id FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
 ( SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
 FROM chamado_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION 
   SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM chamado_funcionalidade INNER JOIN chamado  
   ON chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado = cha-
mado.id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   chamado.DataInicial > '2014-09-30' )) as funcionalidade-
SemChamados 
ON (teste_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemChamados.id) 
WHERE teste.MesAno <= '2014-09-30'; 
 

1.7.2. Testes que não possuem chamados até outubro de 2014 

  
SELECT * FROM teste  
INNER JOIN teste_funcionalidade 
ON teste.Id = teste_funcionalidade.IdTeste 
INNER JOIN  
(SELECT id FROM funcionalidade 
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WHERE id NOT IN  
 ( SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
 FROM chamado_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION 
SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM chamado_funcionalidade INNER JOIN chamado  
   ON chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado = cha-
mado.id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   chamado.DataInicial > '2014-10-31' )) as funcionalidade-
SemChamados 
ON (teste_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemChamados.id) 
WHERE teste.MesAno <= '2014-10-31'; 
 

1.7.3. Testes que não possuem chamados até novembro de 2014 

  
SELECT * FROM teste  
INNER JOIN teste_funcionalidade 
ON teste.Id = teste_funcionalidade.IdTeste 
INNER JOIN  
(SELECT id FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
 ( SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
 FROM chamado_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION 
SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM chamado_funcionalidade INNER JOIN chamado  
   ON chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado = cha-
mado.id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   chamado.DataInicial > '2014-11-30' )) as funcionalidade-
SemChamados 
ON (teste_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemChamados.id) 
WHERE teste.MesAno <= '2014-11-30'; 
 

1.7.4. Testes que não possuem chamados até dezembro de 2014 

  
SELECT * FROM teste  
INNER JOIN teste_funcionalidade 
ON teste.Id = teste_funcionalidade.IdTeste 
INNER JOIN  
(SELECT id FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
 ( SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
 FROM chamado_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION 
SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM chamado_funcionalidade INNER JOIN chamado  
   ON chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado = cha-
mado.id 
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   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   chamado.DataInicial > '2014-12-31' )) as funcionalidade-
SemChamados 
ON (teste_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemChamados.id) 
WHERE teste.MesAno <= '2014-12-31'; 
 

1.7.5. Testes que não possuem chamados até janeiro de 2015 

 
 SELECT * FROM teste  
INNER JOIN teste_funcionalidade 
ON teste.Id = teste_funcionalidade.IdTeste 
INNER JOIN  
(SELECT id FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
 ( SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
 FROM chamado_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION 
SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM chamado_funcionalidade INNER JOIN chamado  
   ON chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado = cha-
mado.id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   chamado.DataInicial > '2015-01-31' )) as funcionalidade-
SemChamados 
ON (teste_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemChamados.id) 
WHERE teste.MesAno <= '2015-01-31'; 
 

1.7.6. Testes que não possuem chamados até fevereiro de 2015 

 
SELECT * FROM teste  
INNER JOIN teste_funcionalidade 
ON teste.Id = teste_funcionalidade.IdTeste 
INNER JOIN  
(SELECT id FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
 ( SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
 FROM chamado_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION 
SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM chamado_funcionalidade INNER JOIN chamado  
   ON chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado = cha-
mado.id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   chamado.DataInicial > '2015-02-28' )) as funcionalidade-
SemChamados 
ON (teste_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemChamados.id) 
WHERE teste.MesAno <= '2015-02-28'; 
 

1.7.7. Testes que não possuem chamados até março de 2015 
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SELECT * FROM teste  
INNER JOIN teste_funcionalidade 
ON teste.Id = teste_funcionalidade.IdTeste 
INNER JOIN  
(SELECT id FROM funcionalidade 
WHERE id NOT IN  
 ( SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
 FROM chamado_funcionalidade  
   WHERE idFuncionalidade <> ''  
   UNION 
SELECT DISTINCT idFuncionalidade  
   FROM chamado_funcionalidade INNER JOIN chamado  
   ON chamado_funcionalidade.IdOriginalChamado = cha-
mado.id 
   WHERE idFuncionalidade <> '' AND 
   chamado.DataInicial > '2015-03-31' )) as funcionalidade-
SemChamados 
ON (teste_funcionalidade.idFuncionalidade = funcionalidadeSemChamados.id) 
WHERE teste.MesAno <= '2015-03-31'; 
 

1.8. Quais são os testes que não tem funcionalidade específica?  

 
SELECT * FROM TESTE 
WHERE id IN  
(SELECT DISTINCT idTeste FROM TESTE_FUNCIONALIDADE WHERE idFun-
cionalidade = ''); 
 

1.9. Testes por mês (histórico) 

 
SELECT COUNT(*), YEAR(MesAno), MONTH(MesAno)  
FROM TESTE 
GROUP BY YEAR(MesAno), MONTH(MesAno); 
 

1.10. Qual a relação entre chamados e testes  

 
SELECT YEAR(t.MesAno), MONTH(t.MesAno), f.id, f.Descricao, 
count(tf.IdFuncionalidade) 'Quantidade'  
FROM TESTE_FUNCIONALIDADE tf INNER JOIN TESTE t 
ON tf.IdTeste = t.id LEFT JOIN FUNCIONALIDADE f 
ON tf.IdFuncionalidade = f.id  
GROUP BY YEAR(t.MesAno), MONTH(t.MesAno), f.id, f.Descricao; 
 
SELECT YEAR(c.datainicial), MONTH(c.DataInicial), f.id, f.Descricao, count(f.id) 
'Quantidade'  
FROM CHAMADO_FUNCIONALIDADE cf INNER JOIN CHAMADO c 
ON cf.IdOriginalChamado = c.IdOriginal INNER JOIN FUNCIONALIDADE f 
ON cf.IdFuncionalidade = f.id  
GROUP BY YEAR(c.datainicial), MONTH(c.DataInicial), f.id, f.Descricao; 
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Apêndice 2 – Store procedures para comparação  

entre chamados e código-fonte  

1.11. Comparações de forma direta ( com objetos iguais) 

 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `cod_obj_iguais`() 
BEGIN 
 
    DECLARE v_cont_chamados INTEGER; 
    DECLARE v_num_cham  INT; 
    DECLARE v_id_cham INT; 
    DECLARE v_data_chamados DATETIME; 
    DECLARE v_obj_sofre_acao VARCHAR(20); 
    DECLARE fetched INT DEFAULT 0; 
    DECLARE cont_linha  INT DEFAULT 1; 
      
    DECLARE cursor_chamados CURSOR FOR  
  SELECT num_chamado, data_chamado, objeto_sofre_acao, id 
  FROM chamados_4_etapa 
  ORDER BY objeto_sofre_acao, data_chamado, id;  
     
    OPEN cursor_chamados; 
 cham_loop: LOOP 
 FETCH cursor_chamados INTO v_num_cham, v_data_chamados, 
v_obj_sofre_acao, v_id_cham;  
   
        SELECT CONCAT('*** Chamado : ', v_num_cham, ' - Objeto sofre Ação: ', 
v_obj_sofre_acao); 
         
        SELECT numero,mudanca,o_que_mudou,quantidade, funcionalidade, obje-
to_afetado,  pacote, data as 'data_codigo'  
  FROM   codigofonte_4_etapa co 
  WHERE  TRIM(objeto_afetado) =  

(SELECT trim(ch.objeto_sofre_acao)  
   FROM  chamados_4_etapa ch  
                                   WHERE ch.num_chamado = v_num_cham AND 
     ch.id = v_id_cham) AND  
   co.data < ( SELECT ch.data_chamado  
    FROM chamados_4_etapa ch  
    WHERE ch.num_chamado = v_num_cham AND 
       ch.id = v_id_cham) ; 
         
         
  SELECT COUNT(*) 
  INTO   v_cont_chamados  
  FROM   codigofonte_4_etapa co 

 WHERE  TRIM(objeto_afetado) =  
(SELECT trim(ch.objeto_sofre_acao)     

 FROM chamados_4_etapa ch  
   WHERE ch.num_chamado = v_num_cham AND 
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     ch.id = v_id_cham) AND  
    co.data < ( SELECT ch.data_chamado  
      FROM chamados_4_etapa ch  
      WHERE ch.num_chamado = 
v_num_cham AND 
                ch.id = v_id_cham) ; 
 
   
        SELECT CONCAT('*** Chamado : ', v_num_cham, ' - Objeto sofre Ação: ', 
v_obj_sofre_acao, ' - Total de objetos iguais : ', v_cont_chamados, ' até a data..: 
', DATE_FORMAT(v_data_chamados, '%d/%m/%Y')); 
 
        SELECT CONCAT('Linha #',cont_linha)  ; 
         
        SET cont_linha = cont_linha + 1; 
 
     
        IF fetched = 1 THEN LEAVE cham_loop; END IF; 
    END LOOP cham_loop; 
    
   CLOSE cursor_chamados; 
END 
 

1.12. Comparações em 1º grau ( com objetos iguais mais os relaciona-

dos )  

 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `cod_obj_iguais_1_grau`() 
BEGIN 
 
    DECLARE v_cont_chamados INTEGER; 
    DECLARE v_num_cham  INT; 
    DECLARE v_id_cham INT; 
    DECLARE v_data_chamados DATETIME; 
    DECLARE v_obj_sofre_acao VARCHAR(20); 
    DECLARE fetched INT DEFAULT 0; 
    DECLARE cont_linha  INT DEFAULT 1; 
      
    DECLARE cursor_chamados CURSOR FOR  
  SELECT num_chamado, data_chamado, objeto_sofre_acao, id 
  FROM chamados_4_etapa  
  ORDER BY objeto_sofre_acao, data_chamado, id;  
     
    OPEN cursor_chamados; 
     
    SELECT CONCAT('*** Objetos Relacionados 1o. Grau ***'); 
     
cham_loop: LOOP 
FETCH cursor_chamados INTO v_num_cham, v_data_chamados, 
v_obj_sofre_acao, v_id_cham;  
   
        SELECT CONCAT('*** Chamado : ', v_num_cham, ' - Objeto sofre Ação: ', 
v_obj_sofre_acao); 
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        -- Os de 1o. grau, são os iguais junto com os relacionados em 1o. Grau - 
UNION 
        -- Iguais  
 SELECT * FROM ( 
  SELECT numero,mudanca,o_que_mudou,quantidade, funcionali-
dade, objeto_afetado,  pacote, data as 'data_codigo'  
  FROM   codigofonte_4_etapa co 
  WHERE  TRIM(objeto_afetado) =  

(SELECT TRIM(ch.objeto_sofre_acao)  
   FROM  chamados_4_etapa ch  
   WHERE ch.num_chamado = v_num_cham AND ch.id = 
v_id_cham)  
              AND  
   co.data < ( SELECT ch.data_chamado  

FROM chamados_4_etapa ch   
    WHERE ch.num_chamado = 
v_num_cham  

AND    ch.id = v_id_cham) 
    UNION 
  -- Relacionados aqui 

SELECT numero,mudanca,o_que_mudou,quantidade, funcionalidade, ob-
jeto_afetado,  pacote, data as 'data_codigo'    
 FROM   codigofonte_4_etapa co   
 WHERE  TRIM(objeto_afetado) IN  
  ( SELECT IF(TRIM(r.objeto1) =  

(SELECT TRIM(ch.objeto_sofre_acao)   
FROM  chamados_4_etapa ch  
WHERE ch.num_chamado = v_num_cham AND ch.id = 
v_id_cham), TRIM(objeto2), TRIM(objeto1))  

  FROM relacionamentos_4_etapa r 
  WHERE TRIM(r.objeto1) =  

(SELECT TRIM(ch.objeto_sofre_acao)  
   FROM chamados_4_etapa ch  
   WHERE  ch.num_chamado = v_num_cham AND  

ch.id = v_id_cham) OR  
      TRIM(r.objeto2) =  

(SELECT TRIM(ch.objeto_sofre_acao)  
    FROM chamados_4_etapa ch  

WHERE ch.num_chamado = v_num_cham  
AND ch.id = v_id_cham) ) 

   AND  co.data < (SELECT ch.data_chamado  
     FROM chamados_4_etapa ch  

WHERE ch.num_chamado = v_num_cham 
AND ch.id = v_id_cham) 

  ) a      
  ORDER BY a.numero;                                         
        -- Quantidades                               
  SELECT COUNT(*)  
            INTO   v_cont_chamados  

FROM ( SELECT numero,mudanca,o_que_mudou,quantidade, 
funcionalidade, objeto_afetado,  pacote, data as 'data_codigo'  

   FROM   codigofonte_4_etapa co 
   WHERE  TRIM(objeto_afetado) =  

(SELECT TRIM(ch.objeto_sofre_acao)  
    FROM  chamados_4_etapa ch  
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    WHERE ch.num_chamado = v_num_cham AND 
       ch.id = v_id_cham) AND  
    co.data < ( SELECT ch.data_chamado  
           FROM chamados_4_etapa ch  
     WHERE ch.num_chamado = v_num_cham 

AND  
        ch.id = v_id_cham) 
      UNION 
               SELECT numero,mudanca,o_que_mudou,quantidade, 

 funcionalidade, objeto_afetado,  pacote,  
data as 'data_codigo'    

   FROM   codigofonte_4_etapa co   
   WHERE  TRIM(objeto_afetado) IN  
    ( SELECT IF(TRIM(r.objeto1) =  

(SELECT TRIM(ch.objeto_sofre_acao 
 )  FROM  chamados_4_etapa ch  

WHERE ch.num_chamado = v_num_cham 
AND    ch.id = v_id_cham), 
TRIM(objeto2), TRIM(objeto1))  

FROM relacionamentos_4_etapa r 
    WHERE TRIM(r.objeto1) =  

(SELECT TRIM(ch.objeto_sofre_acao)  
     FROM chamados_4_etapa ch  
     WHERE  ch.num_chamado = v_num_cham 
     AND   ch.id = v_id_cham) OR  
       TRIM(r.objeto2) =  

(SELECT TRIM(ch.objeto_sofre_acao)  
      FROM chamados_4_etapa ch  

WHERE ch.num_chamado = v_num_cham 
AND    ch.id = v_id_cham) ) 

   AND  co.data <  
(SELECT ch.data_chamado  

    FROM chamados_4_etapa ch  
WHERE ch.num_chamado = v_num_cham AND 

    ch.id = v_id_cham) 
  ) a ;                             
 
   
        SELECT CONCAT('*** Chamado : ', v_num_cham, ' - Objeto sofre Ação: ', 
v_obj_sofre_acao, '- Total de objetos 1o.Grau : ', v_cont_chamados, ' até a 
data..: ', DATE_FORMAT(v_data_chamados, '%d/%m/%Y')); 
 

SELECT CONCAT('Linha #',cont_linha)  ; 
      
 SET cont_linha = cont_linha + 1; 
 
 
   
        IF fetched = 1 THEN LEAVE cham_loop; END IF; 
    END LOOP cham_loop; 
    
   CLOSE cursor_chamados; 
END 
 



 

Apêndice 3 – Modificações relacionadas com chamados  de Manter RDF 

Número 
Chamado 

Modificações rela-
cionadas pela fun-
cionalidade 

Quantidade não 
relaciona-
da/mês 

Modificações relacionadas pelo código Quantidade rela-
cionada/mês 

39 36, 37, 38, 73, 74, 
347 

dez/13 - 3 

jan/14 - 3 

- - 

41 36, 37 dez/13 - 2 73 (incluir) e 347 (editar) - Foi modificado o método adicionarEquipamento() 
no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java - jan/14  

jan/14- 1 

 

40 36, 37, 73(e 347) dez/13 - 2 

jan/14 - 1 

-  - 

44 36, 37, 73(e 347) dez/13 - 2 

jan/14 - 1 

- - 

66 - - - - 

67 36, 37, 73(e 347), 
89, 91, 104, 105, 
352( e 353), 86, 88( 
e 348), 93, 94, 96, 
97, 101(e 350), 
113, 114, 115(e 
355), 116 (e 356) 

dez/13 - 1 

jan/14 - 1 

fev/14 - 17 

99(incluir) e 349(editar) – Foi modificado o método montaRDFPlanilhaVOCon-
teudo() no arquivo MaoDeObraPlanilhaHelper.java - fev/14 

103(incluir) e 351(editar) - Foi modificado o método montarDadosPlanilha() no 
arquivo PlanilhaMaoDeObraAssembler.java - fev/14  

fev/14 - 2 

 

92 35, 36, 37, 73(e 
347), 74, 89, 91, 
104, 105,  352(e 
353), 86,  88(e 
348), 93, 94, 96, 97, 
99, 101(e 350), 
103, 113, 114, 
115(e 355), 116(e 
356), 349, 351 

dez/13 - 3 

jan/14 - 2 

fev/14 - 20 

- - 
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95 84 fev/14 - 1  

 

 

 

74 - Foi modificado o método consultar() no arquivo RelatorioDeFrente-
Bean.java 

102 - Foi modificado o método List<PermissaoDeTrabalho> procurarPorFiltro() - 
jan/14 no arquivo PermissaoDeTrabalhoServico.java - fev/14 

118  - Foi modificado o método List<PermissaoDeTrabalho> procurarPorFiltro() 
no arquivo PermissaoDeTrabalhoServico.java 

jan/14 - 1 

fev/14 - 1 

mar/14 - 1  

100 36, 37, 38, 352(e 
353, 354), 93, 94, 
96, 97, 103, 113, 
114, 117, 351, 357  

dez/13 - 3 

fev/14 - 8 

mar/14 - 1 

73 (incluir) e 347 (editar) - Foi modificado o método adicionarEquipamento() 
no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java - jan/14 

111 - Foi modificado o método excluiItemRemovido() no arquivo RelatorioDe-
FrenteServico.java - fev/14 

88(incluir) e 348(editar) - Foi modificado o método converterParaRDFPlanilha-
VO() no arquivo ConversorPlanilhaMaoDeObra.java - fev/14 

99(incluir) e 349(editar) – Foi modificado o método montaRDFPlanilhaVOCon-
teudo() no arquivo MaoDeObraPlanilhaHelper.java -fev/14 

101(incluir) e 350(editar) - Foi modificado o método adicionarDadosDoArqui-
voAoRdf() no arquivo OperadorDeUpload.java - fev/14 

115(incluir) e 355(editar) - Foi modificado o método validarHorario() no arqui-
vo TurnoBean.java - fev/14 

116(incluir) e 356(editar) - Foi modificado o método validarArquivo() no arqui-
vo ValidadorUploadMaoDeObra.java - fev/14 

jan/14 - 1 

fev/14 - 6 

106 36, 71, 73(e 347), 
89, 91, 104, 105, 
106, 109, 125(e 
368), 148, 155, 
352(e 353) 

dez/13 - 1 

jan/14 - 2 

fev/14 - 7 

abr/14 - 3 

37 - Foi modificado o método salvarReabertura() no arquivo RelatorioDeFren-
teBean.java. A modificação do método de fluxo após a reabertura do RDF pode 
fazer com que o método passe por algum ponto e gravar como nula a data de 
criação do RDF - dez/13 

dez/13 - 1 
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170 37, 13, 14, 20, 23, 
26, 27, 28, 35, 86, 
88(e 348), 89, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99(e 349), 
104, 105, 113, 114, 
122, 124(e 367), 
126, 129, 130, 133, 
134, 137, 138, 139, 
154(e 372), 155, 
160, 161, 184(e 
375), 196, 358(e 
359), 361(e  362, 
363)  

dez/13 - 9 

jan/14 - 2 

fev/14 - 16 

abr/14 - 20 

jul/14 - 1  

ago/14 - 2 

73(incluir) e 347 (editar) - Foi modificado o método adicionarEquipamento() no 
arquivo RelatorioDeFrenteBean.java - jan/14 

353  - Foi modificado o método getLisaAreas() no arquivo RelatorioDeFrente-
Bean.java-  fev/14 

101(incluir) e 350(editar) - Foi modificado o método adicionarDadosDoArqui-
voAoRdf() no arquivo OperadorDeUpload.java - fev/14 

103(incluir) e 351(editar) - Foi modificado o método montarDadosPlanilha()  no 
arquivo PlanilhaMaoDeObraAssembler.java - fev/14 

115(incluir) e 355(editar) - Foi modificado o método validarHorario() no arqui-
vo TurnoBean.java - fev/14 

116(incluir) e 356(editar) - Foi modificado o método  validarArquivo() no arqui-
vo ValidadorUploadMaoDeObra.java - fev/14 

117(incluir) e 357(editar)  - Foi modificado o método downloadMaoDeObra-
Planilha() no arquivo PermissaoDeTrabalhoBean.java -   mar/14 

150 - Foi modificado o método adicionarParalisacaoALista() no arquivo Relato-
rioDeFrenteBean.java -  abr/14 

153 - Foi modificado o método alterarTurno() no arquivo RelatorioDeFrente-
Bean.java - abr/14 

125 e 368 - Foi modificado o método inicializacaoBean() no arquivo EfetivoS-
MSBean.java - abr/14 

162(incluir) e 373(editar) - Foi modificado o método validarHorario() no arqui-
vo TurnoBean.java -  abr/14 

163(incluir) e 374(editar) - Foi modificado o método  validarArquivo() no arqui-
vo ValidadorUploadMaoDeObra.java - abr/14 

174  - Foi modificado o método salvar() do arquivo RelatorioDeFrenteBean - 
mai/14 

169  - Foi incluído o método equals() no arquivo Atividade.java -  mai/14 

 

jan/14 - 1 

fev/14 - 5 

mar/14 - 1  

abr/14 - 5 

mai/14 - 2 

jul/14 - 4 

ago/14 - 3 
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 199, 200, 364(e 
365, 366), 369, 
370, 371 

 182 - Incluiu campos na interface no arquivo cad_rec_efetivo_incluir.xhtml -  
jul/14 

189(incluir) e 376(editar)  - Foi modificado o método verificarSeParalisacaoPos-
suiMaoDeObra() no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java -  jul/14 

190(incluir) e 377(editar) - Foi modificado o método isPodeAdicionar() no ar-
quivo RelatorioDeFrenteBean.java - jul/14 

191(incluir) e 378(editar) - Foi modificado o método  validarArquivo() no arqui-
vo ValidadorUploadMaoDeObra.java - jul/14 

198(editar)  e 379(excluir)  - Foi modificado o método cancelarAlteracacaoPT(), 
no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java - ago/14 

202 - Foi modificado o método alterar() do arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- ago/14 

205 - Foi modificado o método salvarTurno() do arquivo RelatorioDeFrenteSer-
vico.java - ago/14 
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172 35, 37, 86, 88(e 
348), 89, 91, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99(e 
349), 101(e 350), 
103(e 351), 104, 
105, 113, 114, 
116(e 356), 117(e 
357), 122, 123, 
124, 129, 130, 133, 
134, 135, 136(e 
369), 139, 141, 
144, 145, 146,  154, 
159, 160, 161, 
163(e 374), 175, 
182, 184, 186, 187, 
189  

dez/13 - 2 

fev/14 - 19  

mar/14 - 1 

abr/14 - 19 

mai/14 - 1 

jul/14 - 7  

ago/14 - 3 

37 - Foi modificado o método salvarReabertura() no arquivo RelatorioDeFren-
teBean.java. A modificação do método de fluxo após a reabertura do RDF pode 
fazer com que o método passe por algum ponto e gravar como nula a data de 
criação do RDF - dez/13 

73 (incluir) e 347 (editar) - Foi modificado o método adicionarEquipamento() 
no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java - jan/14 

352 - Foi modificado o método getLisaAreas() no arquivo RelatorioDeFrente-
Bean.java-  fev/14 

115(incluir) e 355(editar) - Foi modificado o método validarHorario() no arqui-
vo TurnoBean.java - fev/14 

125(incluir) e 368(editar) - Foi modificado o método inicializacaoBean() no 
arquivo EfetivoSMSBean.java - abr/14 

137 - Foi modificado o método adicionarDadosDoArquivoAoRdf() no arquivo 
OperadorDeUpload.java - abr/14 

150 - Foi modificado o método adicionarParalisacaoALista() no arquivo Relato-
rioDeFrenteBean.java -  abr/14  

162 - Foi modificado o método validarHorario() no arquivo TurnoBean.java - 
abr/14 

 

dez/13 - 1 

jan/14 - 1 

fev/14 - 2 

abr/14 - 4 

mai/14 -  2 

ago/14 - 2 

172 (con-
tinuação) 

190, 191, 199, 200, 
358, 361, 364 

 169  - Foi incluído o método equals() no arquivo Atividade.java -  mai/14 

174 - Foi modificado o método salvar() no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- mai/14 

205 - Foi modificado o método salvarTurno() do arquivo RelatorioDeFrenteSer-
vico.java - ago/14 

193 - Foi modificada a interface no arquivo rdf_incluir.xhtml - ago/14  
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187 36, 73(e 347), 89, 
91, 104, 105, 125(e 
368), 193, 202, 
208, 213(e 382), 
220, 221, 347, 
352(e 353), 368, 
382, 126, 127, 165, 
207 

dez/13 - 1 

jan/14 - 2 

fev/14 - 6 

abr/14 - 4 

mai/14 -1  

ago/14 - 2 

set/14  - 6 

Nenhuma modificação de código alterou a planilha de equipamentos 

 

- 

185 36, 37, 73(e 347), 
89, 91, 104, 105, 
125(e 368), 193, 
208, 211,  213(e 
382), 216, 220, 
221, 352(e 353), 
368, 382, 137, 139, 
150, 154(e 372), 
167, 171, 177, 179, 
181, 189(e 376), 
190(e 377) 

dez/13 - 2 

jan/14 - 1 

fev/14 - 5 

abr/14 - 6 

mai/14 - 2 

jun/14 - 2 

jul/14 - 3 

ago/14 - 1 

set/14 - 7 

140 - Foi modificado o método procurarPorId() no arquivo ParalisacaoServi-
co.java - abr/14 

150 - Foi modificado o método adicionarParalisacaoALista() no arquivo Relato-
rioDeFrenteBean.java -  abr/14  

151 - Foi modificado o método obterParalisacaoDaLista() no arquivo Relatorio-
DeFrenteBean.java - abr/14 

174 - Foi modificado o método salvar() no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- mai/14 

201 - Foi incluído um método resumirParalisacao() no arquivo RelatorioDeFren-
teBean.java - ago/14 

204 - Foi modificado o método inicializarListaParalisacaoLazy() no arquivo Rela-
torioDefrenteServico.java - ago/14 

202 - Foi modificado o método alterar() do arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- ago/14 

215 - Foi modificado o método de alterarParalisacao() no arquivo  RelatorioDe-
FrenteBean.java - set/14  

 

abr/14 - 3 

mai/14 - 1  

jun/14 - 1  

ago/14 - 3 

set/14 - 1  
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192 36, 73(e 347), 89, 
91, 104, 105, 125(e 
368), 193, 202, 
208, 213(e 382), 
220, 352(e 353), 
360, 366 

dez/13 - 1 

jan/14 - 1 

fev/14 - 5 

abr/14 - 3 

ago/14 - 2 

set/14 - 3 

152 - Foi modificado o método retirarMaoDeObraDaLista() no arquivo Relatori-
oDeFrenteBean.java -  abr/14 

221 - Foi modificado o método excluiItemRemovido() no arquivo RelatorioDe-
FrenteServico.java - set/14 

 

abr/14 - 1 

set/14 - 1 

199 35, 72, 90, 107, 
108, 110, 149, 156, 
157, 180, 197, 203, 
214 

dez/13 - 1 

jan/14 - 1 

fev/14 - 4 

abr/14 - 3 

jun/14 - 1 

ago/14 - 2 

set/14 -  1  

217 - Foi modificado o método concluir() no arquivo RelatorioDeFrente-
Bean.java -  set/14 

set/14 - 1  

207 36, 73(e 347),  86, 
88(e 348), 89, 91, 
99(e 349), 101(e 
350), 103(e 351), 
104, 105, 115(e 
355), 116(e 356), 
117(e 357), 122, 
124, 125(e 368), 
136, 144, 145, 162, 
163(e 374), 182, 
184, 191, 193, 202, 
205, 208, 213(e 
382), 220, 221, 
228, 239(e 387) 
352(e 353), 358, 
364 

dez/13 - 1 

jan/14 - 1 

fev/14 - 12 

mar/14 - 1 

abr/14 - 10 

jul/14 - 3 

ago/14 - 3 

set/14 - 4 

out/14 - 2 

 

- - 



 

99 

  

209 89, 91, 104, 105, 
172, 193, 194, 206, 
208, 209, 10, 15, 
16, 81, 82, 83, 84, 
87, 119, 120, 164, 
165, 166, 167, 168, 
181, 183, 192, 207, 
222, 294, 295, 298, 
314, 316, 330, 419, 
421, 425 

dez/13 - 3 

fev/14 - 12 

abr/14 - 4 

mai/14 - 7 

jul/14 - 2 

ago/14 - 4 

set/14 - 6 

out/14 - 2 

 

- - 

212 36, 73(e 347),  86, 
88(e 348), 89, 91, 
94, 97, 99(e 349), 
101(e 350), 103(e 
351), 104, 105, 
114, 115(e 355), 
116(e 356), 117(e 
357), 122, 124(e 
367), 125(e 368), 
130, 134, 136(e 
369), 144(e 370), 
145(e 371), 153, 
161, 162(e 373), 
163(e 374), 182, 
184(e 375), 187, 
191(e 378), 193,  

dez/13 - 1 

jan/14 - 1 

fev/14 - 15 

mar/14 - 1 

abr/14 - 14 

jul/14 -  4 

ago/14 - 2 

set/14 - 4 

out/14 - 4 

 

 

- - 
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212(conti
nuação) 

202, 208, 213(e 
382), 220, 221, 
228, 239, 352(e 
353), 358(e 359), 
364(e 365), 384, 
387 

   

214 37, 18, 216, 86, 
88(e 348), 99(e 
349), 101(e 350), 
103(e 351), 115(e 
355), 116(e 356), 
117(e 357), 122, 
124(e 367), 136(e 
369), 144(e 370), 
145(e 371), 153, 
154(e 372), 163(e 
374), 170, 182, 
184(e 375), 189(e 
376), 191(e 378), 
227, 

dez/13 - 2 

fev/14 - 7 

mar/14 - 1 

abr/14 - 11 

mai/14 - 6 

jul/14 -  4 

set/14 - 5 

out/14 - 6 

 

 

20 - Foi modificado o método alterar() no arquivo QcoBean.java - dez/13 

21 - Foi modificado o método excluir() no arquivo QCOBean.java - dez/13 

23 - Foi modificado o método salvarQCO() no arquivo QcoBean.java - dez/13  

24 -Foi modificado o método validarQcoEntidadeComErrosAntesSalvar()  no 
arquivo QCOBean.java -  dez/13 

45 -Foi modificado o  método salvarQCO() no arquivo QcoBean.java -  jan/14 

150 - Foi modificado o método adicionarParalisacaoALista() no arquivo Relato-
rioDeFrenteBean.java -  abr/14  

162(incluir) e 373(editar) - Foi modificado o método validarHorario() no arqui-
vo TurnoBean.java - abr/14 

174 - Foi modificado o método salvar() no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- mai/14 

169  - Foi incluído o método equals() no arquivo Atividade.java -  mai/14 

405 - Foi modificado o método temPermissaoDeEdicaoExclusao() no arquivo 
QcoBean.java -  jun/14 

190(incluir) e 377(editar) - Foi modificado o método isPodeAdicionar() no ar-
quivo RelatorioDeFrenteBean.java - jul/14 

 

dez/13 - 4 

jan/14 - 1 

abr/14 - 2 

mai/14 - 2 

jun/14 - 1 

jul/14 -  1 

ago/14 - 2 

set/14 - 3 

out/14 - 1 
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 228, 229, 320, 332, 
333, 336, 343, 
358(e 359,360), 
361(e 362,363), 
364(e 365, 366), 
383, 384, 385, 396, 
422, 423, 430, 431 

 198(editar)  e 379(excluir)  - Foi modificado o método cancelarAlteracacaoPT()  
no arquivo RelatorioDeFrenteBean.java - ago/14 

205 - Foi modificado o método salvarTurno() no arquivo RelatorioDeFrenteSer-
vico.java - ago/14 

428(editar) e 429(excluir) - Foi modificado o método  podeEditarOuExcluir() no 
arquivo QcoBean.java - set/14 

435 - Foi modificado o método verificaFuncaoNoContrato() no arquivo Qco-
Bean.java - set/14 

215 - Foi modificado o método de alterarParalisacao() no arquivo  RelatorioDe-
FrenteBean.java - set/14  

240 - Foi modificado o método salvar() - RelatorioDeFrenteServico.java - out/14 

 

218 36, 86, 89, 90, 91, 
101(e 350), 104, 
105, 115(e 355), 
116(e 356), 122, 
125(e 368), 136(e 
369), 153, 162(e 
373), 163(e 374), 
182, 191(e 378), 
193, 208, 220, 221, 
228, 352(e 353), 
358(e 359, 360), 
364(e 365), 384 

dez/13 - 1 

fev/14 - 10 

mar/14 - 1 

abr/14 - 7 

jul/14 -  2 

set/14 - 3 

out/14 - 3 

73(incluir) e 347 (editar) - Foi modificado o método adicionarEquipamento() no 
arquivo RelatorioDeFrenteBean.java - jan/14 

99(incluir) e 349(editar) – Foi modificado o método montaRDFPlanilhaVOCon-
teudo() no arquivo MaoDeObraPlanilhaHelper.java - fev/14 

88(incluir) e 348(editar) - Foi modificado o método converterParaRDFPlanilha-
VO() no arquivo ConversorPlanilhaMaoDeObra.java - fev/14 

103(incluir) e 351(editar) - Foi modificado o método montarDadosPlanilha()  no 
arquivo PlanilhaMaoDeObraAssembler.java - fev/14 

117(incluir) e 357(editar)  - Foi modificado o método downloadMaoDeObra-
Planilha() no arquivo PermissaoDeTrabalhoBean.java -   mar/14 

124(incluir) e 367(editar) - Foi modificado o método converterParaRDFPlani-
lhaVO()  no arquivo ConversorPlanilhaMaoDeObra.java - abr/14 

144(incluir) e 370(editar) - Foi modificado o método montarDadosPlanilha() no 
arquivo PlanilhaMaoDeobraAssembler.java - abr/14 

145(incluir) e 371(editar) - Foi modificado o método verificaTurnoExtraordina-
rio()  no arquivo PlanilhaMaoDeobraAssembler.java - abr/14 

jan/14 - 1 

fev/14 - 3 

mar/14 - 1  

abr/14 - 3 

jul/14 -  1 

ago/14 - 1 

set/14 - 1 
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   184(incluir) e 375(editar) - Foi modificado o método converterParaRDFPlani-
lhaVO() no arquivo ConversorPlanilhaMaoDeobra.java - jul/14 

202 - Foi modificado o método alterar() do arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- ago/14 

213(incluir) e 382(editar) - Foi modificado o método preencherRDF() no arqui-
vo RelatorioDeFrenteBean.java - set/14 

 

223 73(e 347) , 89, 90, 
91, 104, 105, 193, 
208, 220, 221, 
352(e 353), 86, 
88(e 348), 99(e 
349), 101(e 350), 
115(e 355), 116(e 
356), 117(e 357), 
122, 124(e 367), 
136(e 369), 144, 
145, 153, 162(e 
373), 163(e 374), 
182, 184( e 375), 
191(e 378), 228, 
358(e 359), 364(e 
365), 383, 384, 385 

jan/14 - 1 

fev/14 - 13 

mar/14 - 1 

abr/14 - 10 

jul/14 - 3  

ago/14 - 1 

set/14 - 3 

out/14 - 4 

36 - Foi modificado o método novaRDF() no arquivo RelatorioDeFrente-
Bean.java - dez/13 

125(incluir) e 368(editar) - Foi modificado o método inicializacaoBean() no 
arquivo EfetivoSMSBean.java - abr/14 

202 - Foi modificado o método alterar() do arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- ago/14 

213(incluir) e 382(editar) - Foi modificado o método preencherRDF() no arqui-
vo RelatorioDeFrenteBean.java - set/14 

239(incluir) e 387(editar) - incluiu o método validarEntidade() no arquivo Rela-
torioDeFrenteBean.java - out/14 

 

dez/13 - 1 

abr/14 - 1 

ago/14 - 1 

set/14 - 1 

out/14 - 1 
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224 73(e 347) , 89, 90, 
91, 104, 105, 193, 
208, 220, 221, 
352(e 353), 86, 
88(e 348), 99(e 
349), 101(e 350), 
115(e 355), 116(e 
356), 117(e 357), 
122, 124(e 367), 
136(e 369), 144, 
145, 153, 162(e 
373), 163(e 374), 
182, 184( e 375), 
191(e 378), 228, 
358(e 359), 364(e 
365), 383, 384, 385 

jan/14 - 1 

fev/14 - 13 

mar/14 - 1 

abr/14 - 10 

jul/14 - 3  

ago/14 - 1 

set/14 - 3 

out/14 - 4 

36 - Foi modificado o método novaRDF() no arquivo RelatorioDeFrente-
Bean.java - dez/13 

125(incluir) e 368(editar) - Foi modificado o método inicializacaoBean() no 
arquivo EfetivoSMSBean.java - abr/14 

202 - Foi modificado o método alterar() do arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- ago/14 

213(incluir) e 382(editar) - Foi modificado o método preencherRDF() no arqui-
vo RelatorioDeFrenteBean.java - set/14 

239(incluir) e 387(editar) - incluiu o método validarEntidade() no arquivo Rela-
torioDeFrenteBean.java - out/14 

 

dez/13 - 1 

abr/14 - 1 

ago/14 - 1 

set/14 - 1 

out/14 - 1 
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227 73(e 347) , 89, 90, 
91, 104, 105, 193, 
208, 213(e 382), 
221, 81, 82, 83, 
119, 121, 123, 166, 
191 

jan/14 - 1 

fev/14 - 9 

abr/14 - 3 

mai/14 - 1 

jul/14 -  1 

ago/14 - 1 

set/14 - 3 

36 - Foi modificado o método novaRDF() no arquivo RelatorioDeFrente-
Bean.java - dez/13 

87 - Foram efetuadas mudanças na interface de Turno (Mão de obra) - adicio-
nando novos campos na interface - fev/14 

125(incluir) e 368(editar) - Foi modificado o método inicializacaoBean() no 
arquivo EfetivoSMSBean.java - abr/14 

188 - Foi modificado o método inicializacaoBean() no arquivo RecursoEfetivo-
Bean.java - jul/14 

183 - Mudanças na interface de RecursoEfetivo (Mão de Obra) - adicionando 
novos campos na interface - jul/14 

202 - Foi modificado o método alterar() do arquivo RelatorioDeFrenteBean.java 
- ago/14 

220 - Foi modificado o método alterar() no arquivo RelatorioDeFrenteServi-
co.java - set/14  

239(incluir) e 387(editar) - incluiu o método validarEntidade() no arquivo Rela-
torioDeFrenteBean.java - out/14 

245 - Alteração na interface - Alterando parâmetro do método obterMaoDeO-
braDaLista() - dez/14 

dez/13 - 1 

fev/14 - 1  

abr/14 - 1 

jul/14 - 2  

ago/14 - 1 

set/14 - 1 

out/14 - 1 

dez/14 - 1  

236 36, 73(e 347) , 89, 
90, 91, 104, 105, 
125(e 368), 193, 
202, 208, 213(e 
382), 220, 239(e 
387), 352(e 353), 
363 

dez/13 - 1 

jan/14 - 1 

fev/14 - 6 

abr/14 - 2 

ago/14 - 2 

set/14 - 3 

out/14 - 1  

198 e 379 - Foi modificado o método cancelarAlteracacaoPT()  no arquivo Rela-
torioDeFrenteBean.java - ago/14 

221 - Foi modificado o método excluiItemRemovido() no arquivo RelatorioDe-
FrenteServico.java - set/14 

213 e 382- Foi modificado o método preencherRDF() no arquivo RelatorioDe-
FrenteBean.java - set/14 

 

ago/14 - 1 

set/14 - 2 
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243 84, 120(e 361, 362, 
363) 

fev/14 - 1 

abr/14 - 1 

  

198 e 379 - Foi modificado o método cancelarAlteracacaoPT()  no arquivo Rela-
torioDeFrenteBean.java - ago/14 

192 - Alteração de interface na aba de Permissão de trabalho de renderizações 
de componentes da tela - ago/14 

247 - Alteração de método action = "#{relatorioDeFrente-
Bean.obterPTDaLista(reg)}" na interface - dez/14 

ago/14 -2  

dez/14 -1  

 



 

106 

  

Apêndice 4 – Modificações relacionadas com chamados  de Gerar Relatório RDO 

 
Número 
Chamado 

Modificações 
relacionadas pela 
funcionalidade 

Quantidade 
não relaciona-
da/mês 

Modificações relacionadas pelo código Quantidade 
relacionada/mês 

68 4, 41, 54, 302 dez/13 – 2 

jan/14 – 1 

fev/14 – 1 

 

5 – Editou método GeradorRelatório() do arquivo GeradorRelatorio.java – dez/13 

6 – Editou método CriarRelatório() do arquivo GeradorRelatorio.java – dez/13 

29 – Editou método getRelatório() do RDODetalhadoRelatorioBean.java – dez/13 

76 – Editou relatório no arquivo relatorioRDODetalhadoSubQcoAbertos.jrxml – 
jan/14 

77 – Editou relatório no arquivo templateRDODetalhado.jrxml 

 – jan/14 

78 – Editou método getListaQCO() no arquivo TransformacaoRdoDTO.java – jan/14 

79 – Editou método executarProcessamento() no arquivo WorkAssincRDODetalha-
do.java – jan/14 

80 – Editou método executarRelatorioDetalhado() no arquivo WorkManagerRDO-
DetalhadoServico.java – jan/14 

304 – Editou método inicializacaoBean() no arquivo RDODetalhadoRelatorio-
Bean.java – fev/14 

307 – Editou método executarProcessamento() no arquivo WorkAssincRDODetalha-
do.java – fev/14 

dez/13 – 3 

jan/14 – 5 

fev/14 - 2 

 

38 4, 7, 41, 54, 75, 
76, 77, 78, 79, 80 

dez/13 – 3 

jan/14 – 7  

5 - Editou método Construtor GeradorRelatorio() – GeradorRelatorio.java - dez/13 

6 - Editou método criarRelatorio() – GeradorRelatorio.java - dez/13 

29 - Editou método getRelatorio() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - dez/13 

53 - Editou o método inicializacaoBean() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - 
jan/14 

dez/13 – 3  

jan/14 – 1 
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65 4, 7, 41, 54, 75, 
76, 77, 78, 79, 80 

dez/13 – 3 

jan/14 – 7  

5 - Editou método Construtor GeradorRelatorio() – GeradorRelatorio.java - dez/13 

6 - Editou método criarRelatorio() – GeradorRelatorio.java - dez/13 

29 - Editou método getRelatorio() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - dez/13 

53 - Editou o método inicializacaoBean() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - 
jan/14 

dez/13 – 3  

jan/14 – 1 

 

91 4, 7, 40, 41, 52, 
54, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 302, 303, 
304, 305, 306, 
310, 311, 312 

dez/13 – 4 

jan/14 – 8 

fev/14 – 5 

mar/14 - 3  

5 - Editou método Construtor GeradorRelatorio() – GeradorRelatorio.java - dez/13 

6 - Editou método criarRelatorio() – GeradorRelatorio.java - dez/13 

29 - Editou método getRelatorio() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - dez/13 

53 - Editou o método inicializacaoBean() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - 
jan/14 

307 - Alterou método executarProcessamento() pela inclusão do método excutar-
ProcessamentoGenerico() no arquivo WorkAssincRDODetalhado.java – fev/14 

308 - Alterou o método executarRelatorioDetalhado() e a criação do método execu-
tarRelatorioDetalhadoSincrono() no arquivo WorkManagerRDODetalhadoServi-
co.java – fev/14 

dez/13 – 3  

jan/14 – 1 

fev/14 – 2 

 

93 4, 7, 40, 41, 52, 
54, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 302, 303, 
304, 305, 306, 
310, 311 

dez/13 – 4 

jan/14 – 8 

fev/14 – 5 

mar/14 - 2 

5 - Editou método Construtor GeradorRelatorio() – GeradorRelatorio.java - dez/13 

6 - Editou método criarRelatorio() – GeradorRelatorio.java - dez/13 

29 - Editou método getRelatorio() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - dez/13 

53 - Editou o método inicializacaoBean() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - 
jan/14 

307 - Alterou método executarProcessamento() e inclusão do método executarPro-
cessamentoGenerico() no arquivo WorkAssincRDODetalhado.java – fev/14 

308 - Alterou o método executarRelatorioDetalhado() e a criação do método execu-
tarRelatorioDetalhadoSincrono() no arquivo WorkManagerRDODetalhadoServi-
co.java – fev/14 

312 - Alterou o executarRelatorioDetalhado() no arquivo WorkManagerRDODeta-
lhadoServico.java – mar/14 

dez/13 – 3  

jan/14 – 1 

fev/14 – 2 

mar/14 – 1 

 



 

108 

  

94 4, 5, 6, 7, 29, 40, 
41, 52, 54, 76, 77, 
78, 79, 80, 302, 
303, 304, 305, 
306, 310, 311, 
312 

dez/13 – 7 

jan/14 – 7 

fev/14 – 5 

mar/14 - 3  

53 - Editou o método inicializacaoBean() – RDODetalhadoRelatorioBean.java - 
jan/14 

75 - Inclusão do campo comentário no relatório – jan/14  

307 - Alterou método executarProcessamento() pela inclusão do método excutar-
ProcessamentoGenerico() no arquivo WorkAssincRDODetalhado.java – fev/14 

308 - Alterou o método executarRelatorioDetalhado() e a criação do método execu-
tarRelatorioDetalhadoSincrono() no arquivo WorkManagerRDODetalhadoServi-
co.java – fev/14 

jan/14 – 2 

fev/14 – 2 

 

97 4, 5, 6, 7, 29, 40, 
41, 52, 53, 54, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 
302, 303, 304, 
305, 306, 307, 
308, 310, 311, 
312 

dez/13 – 7 

jan/14 – 9 

fev/14 – 7 

mar/14 - 3 

- - 

108 4, 5, 6, 7, 29, 40, 
41, 52, 53, 54, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 
302, 303, 304, 
305, 306, 307, 
308, 310, 311, 
312, 321, 322 
323, 324, 325, 
326, 327, 328 

dez/13 – 7 

jan/14 – 9 

fev/14 – 7 

mar/14 – 3 

abr/14 – 8  

- - 
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109 4, 7, 40, 41, 52, 
54, 75, 76, 77, 78, 
80, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 
308, 310, 311, 
312, 321, 322 
323, 324, 325, 
326, 327, 328 

dez/13 – 4 

jan/14 – 7 

fev/14 – 7 

mar/14 – 3 

abr/14 – 8  

5 - Editou o GeradorRelatorio.java que define a imagem do contrato - dez/13 

6 - Editou o método criarRelatorio() que redefine a imagem do contrato - dez/13 

29 - Editou o getRelatorio() que define o anexo imagem com valores do contrato -  
dez/13 

53 - Editou o inicialiacaoBean() do RDO que define contrato (com seus anexos) - 
jan/14 

79 - Editou o executarProcessamento() que redefine a imagem do contrato – jan/14 

dez/13 – 3 

jan/14 – 2 

 

150 4, 5, 6, 7, 29, 40, 
41, 52, 53, 54, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 
302, 303, 304, 
305, 306, 307, 
308, 310, 311, 
312, 321, 322, 
323, 324, 325, 
326, 327, 328, 
340, 341, 342, 
397, 398, 399,  
401, 402, 403, 
404, 409, 410, 
411, 412, 413, 
414, 415, 416, 
417 

dez/13 – 7 

jan/14 – 9 

fev/14 – 7 

mar/14 – 3 

abr/14 – 8 

mai/14 –10 

jun/14 – 9 

 

400 – Editou relatório do arquivo templateRelatorioRDO.jrxml mai/14 – 1 
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183 4, 5, 6, 7, 29, 40, 
41, 52, 53, 54, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 
302, 303, 304, 
305, 306, 307, 
308, 310, 311, 
312, 321, 322, 
324, 325, 328, 
340, 341, 342, 
397, 398, 399, 
400, 401, 402, 
403, 404, 409, 
410, 411, 412, 
413, 415, 416, 
417 

dez/13 – 7 

jan/14 – 9 

fev/14 – 7 

mar/14 – 3 

abr/14 – 5 

mai/14 –11 

jun/14 – 8 

 

326 - Foi alterado método getListaQCO() no arquivo  TransformacaoRdoDTO.java – 
abr/14 

327 - Editou o método prepararRelatorio(), comentando o método lis-
taQco.removeAll(listaQcoNaoValidado) no WorAssincRDODetalhado.java - abr/14  

323 - Editou o método incializacaoBean() incluindo uma chamada para um método 
consultarAutomatico() que recupera dados de contratos - abr/14 

414 - Editou o método getListaAnexoQCO() comentando verificação de QCOs Vali-
dados – jun/14 

abr/14 – 3 

jun/14 – 1 

 

203 4, 5, 6, 7, 29, 40, 
41, 52, 53, 54, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 
302, 303, 304, 
305, 306, 307, 
308, 310, 311, 
312, 321, 322, 
324, 328, 340, 
341, 342, 397, 
398, 399, 400, 
401, 402, 403, 
404, 409, 410, 
411, 412, 413, 
415, 416, 417, 
439, 440, 441 

dez/13 – 7 

jan/14 – 9 

fev/14 – 7 

mar/14 – 3 

abr/14 – 4 

mai/14 –11 

jun/14 – 8 

set/14 – 3  

 

325 - Retirado da interface link que regerava o relatório do RDO – abr/14 

326 - Foi alterado método getListaQCO() no arquivo TransformacaoRdoDTO.java – 
abr/14 

327 - Editou o método prepararRelatorio(), comentando o método lis-
taQco.removeAll(listaQcoNaoValidado) no WorAssincRDODetalhado.java – abr/14 

323 - Editou o método incializacaoBean() incluindo uma chamada para um método 
consultarAutomatico() que recupera dados de contratos - abr/14 

414 - Editou o método getListaAnexoQCO() comentando verificação de QCOs Vali-
dados – jun/14 

438 - Editou o método setRegistroOcorrenciaSelecionado() no arquivo RDODetalha-
doRelatorioBean.java – set/14  

abr/14 – 4 

jun/14 – 1 

set/14 – 1 
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233 4, 5, 6, 7, 29, 40, 
41, 52, 53, 54, 75, 
76, 77, 78, 79, 80,  

302, 303, 304, 
305, 306, 307, 
308, 310, 311, 
312, 321, 322 

323, 324, 325, 
326, 327, 328, 
340, 341, 342, 
397, 398, 399, 

400, 401, 402, 
403, 404, 409, 

410, 411, 412, 
413, 414, 415, 

416, 417, 438, 
439, 440, 451 

dez/13 – 7 

jan/14 – 9 

fev/14 – 7 

mar/14 – 3 

abr/14 – 8 

mai/14 –11 

jun/14 – 9 

set/14 – 3  

nov/14 – 1  

 

 

441 - Editou o método prepararCabecalho() onde altera a procura de Mão de Obra 
por RDO no arquivo WorkAssincRDODetalhado.java - set/2014 

set/2014 - 1  
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Apêndice 5 – Modificações relacionadas com chamados  de Manter QCO 

Número 
Chamado 

Modificações 
relacionadas pela 
funcionalidade 

Quantidade 
não relaciona-
da/mês 

Modificações relacionadas pelo código Quantidade 
relaciona-
da/mês 

36 48 jan/2014 - 1 49 - Editou o método procurarQcoProximo() e consultar() no arquivo QcoServico.java 
- jan/2014 

jan/2014 - 1 

54 48 jan/2014 - 1 49 - Editou o método procurarQcoProximo() e consultar() no arquivo QcoServico.java 
- jan/2014 

jan/2014 - 1 

55 48 jan/2014 - 1 49 - Editou o método procurarQcoProximo() e consultar() no arquivo QcoServico.java 
- jan/2014 

jan/2014 - 1 

60 48 jan/2014 - 1 49 - Editou o método procurarQcoProximo() e consultar() no arquivo QcoServico.java 
- jan/2014 

jan/2014 - 1 

78 48, 85, 300 jan/2014 – 1 

fev/2014 - 2 

49 - Editou o método procurarQcoProximo() e consultar() no arquivo QcoServico.java 
- jan/2014 

301 - Editou o método montaQueryParaConsulta() no arquivo QcoServico.java - 
fev/2014 

jan/2014 – 1 

fev/2014 - 1 

75 10, 15, 16, 294, 
295, 298, 37 

dez/2013 – 4 

fev/2014 - 3 

22 - Editou o método consultar() no arquivo QcoBean.java - dez/2013  dez/2013 - 1 

96 10, 15, 16, 48, 85, 
294, 298, 295, 
300, 309 

dez/2013 – 3 

jan/2014 – 1 

fev/2014 – 5 

mar/2014 - 1 

22 - Editou o método consultar() no arquivo QcoBean.java – dez/2013 

49 - Editou o método procurarQcoProximo() e consultar() no arquivo QcoServico.java 
– jan/2014 

301 - Editou o método montaQueryParaConsulta() no arquivo QcoServico.java – 
fev/2014 

dez/2013 – 1 

jan/2014 – 1  

fev/2014 – 1 

114 - - - (atualização de banco) - 

116 18, 37  dez/2013 - 2 23 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java – dez/2013 

45 - Editou o método salvarQco() no arquivo  QcoBean.java – jan/2014 

dez/2013 – 1 

jan/2014 - 1 

125 - - - (atualização de banco) - 
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147 10, 11, 15, 16, 
294, 295, 298, 
309, 314, 316, 
318, 330 

dez/13 – 4 

fev/14 – 3 

mar/14 – 1 

abr/14 – 3 

mai/14 – 1  

 

22 - Editou o método consultar() no arquivo QcoBean.java – dez/13 

23 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java - dez/13 

45 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java – jan/14 

331 - Editou o método inicializacaoBean() alterando a linha setConcluido de (false) 
para (null) no arquivo QcoBean.java – mai/14 

332 - Editou o método salvarComentarioComoDefinitivo() no arquivo QcoBean.java – 
maio/14 

406 - Foi alterado o método temPermissaoContratada() no arquivo QcoBean.java – 
jun/14 

418 - Foi alterado o método historico() verificando se o RDO está concluido getR-
do().isRdoConcluidoEmpresa() no arquivo QcoBean.java – jul/14 

dez/13 – 2 

jan/14 – 1 

mai/14 – 2 

jun/14 – 1 

jul/14 – 1 

 

160 18e343, 337,  dez/13 – 1 

mai/14 – 1  

20 - Editou o método alterar() no arquivo QcoBean.java – dez/13 

336e396 - Editou o método download() no arquivo QcoBean.java – mai/14 

405 - Editou o método temPermissaoDeEdicaoExclusao() no arquivo QcoBean.java – 
jun/14  

dez/13 – 1 

mai/14 – 1 

jun/14 - 1 

174 18, 337 dez/13 – 1 

mai/14 – 1 

23 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java – dez/13 

45 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java – jan/14 

332 - Editou o método salvarComentarioComoDefinitivo() no arquivo QcoBean.java – 
maio/14 

336 - Editou o método download() no arquivo QcoBean.java – mai/14 

dez/13 – 1 

jan/14 – 1 

maio/14 - 2 

182 18, 337 dez/13 – 1 

mai/14 – 1 

23 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java – dez/13 

45 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java – jan/14 

332 - Editou o método salvarComentarioComoDefinitivo() no arquivo QcoBean.java – 
maio/14 

336 - Editou o método download() no arquivo QcoBean.java – mai/14 

(similar anterior, pois problema não ficou resolvido no código, apenas no banco) 

dez/13 – 1 

jan/14 – 1 

mai/14 - 2 

184 - - -  - 
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204 48, 85, 300 jan/14 – 1 

fev/14 – 2  

23 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java – dez/13 

45 - Editou o método salvarQco() no arquivo QcoBean.java – jan/14 

49 - Editou o método consultar() no arquivo QcoServico.java – jan/14 

301 - Editou o método montaQueryParaConsulta() no arquivo QcoServico.java – 
fev/14 

319 - Editou o método getListaFiltroRdo() no arquivo QcoBean.java – abr/14 

332 - Editou o método salvarComentarioComoDefinitivo() no arquivo QcoBean.java – 
mai/14 

339 - Editou o método consultar() no arquivo QcoServico.java – mai/14 

407 - Editou o método consultar() no arquivo QcoBean.java – jun/14 

408 - Editou o método consultar() no arquivo QcoServico.java – jun/14 

420 - Editou o método consultar() no arquivo QcoServico.java – ago/14  

dez/13 – 1 

jan/14 – 2 

fev/14 – 1 

abr/14 – 1 

mai/14 – 2  

jun/14 – 2 

ago/14 – 1 

206 10, 15, 16, 294, 
295, 298, 309, 
314, 316, 318, 
330, 452 

dez/12 – 3 

fev/14 – 3 

mar/14 – 1 

abr/14 – 3 

mai/14 – 1   

22 - Editou o método consultar() no arquivo QcoBean.java – dez/13 

331 - Editou o método inicializacaoBean() alterando o método setConcluido de (false) 
para (null) no arquivo QcoBean.java – mai/14 

406 - Foi alterado o método temPermissaoContratada() no arquivo QcoBean.java – 
jun/14 

418 - Foi alterado o método historico() verificando se o RDO está concluido getR-
do().isRdoConcluidoEmpresa() no arquivo QcoBean.java – jul/14 

419 - Alterou a interface da renderização do botão que responde ( edita ) o QCO – 
ago/14 

425 - Alterou a interface o objeto que recupera informações dos dados da tela de 
QCO para FiltroQCO ( objeto usado na busca) – set/14 

421 - Alterou a interface nas regras de visualização de componentes da tela de Vali-
dação ( Cancelar validação ou validação) – set/14 

424 - Editou o método getComentarioDefinitivo() no arquivo Qco.java – set/14 

426 - Editou método inicializacaoBean() no arquivo QcoBean.java – set/14 

434 - Editou método carregaRdoDoContratoSelecionadoParaInclusao() no arquivo 
QcoBean.java – set/14 

dez/13 – 1  

mai/14 – 1 

jun/14 – 1 

jul/14 – 1 

ago/14 – 1 

set/14 – 5 
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259 10, 15, 16, 294, 
295, 298, 309, 
314, 316, 318, 
330, 452 

dez/12 – 3 

fev/14 – 3 

mar/14 – 1 

abr/14 – 3 

mai/14 – 1   

dez/14 – 1 

 

22 - Editou o método consultar() no arquivo QcoBean.java – dez/13 

331 - Editou o método inicializacaoBean() alterando o método setConcluido de (false) 
para (null) no arquivo QcoBean.java – mai/14 

406 - Foi alterado o método temPermissaoContratada() no arquivo QcoBean.java – 
jun/14 

418 - Foi alterado o método historico() verificando se o RDO está concluido getR-
do().isRdoConcluidoEmpresa() no arquivo QcoBean.java – jul/14 

419 - Alterou a interface da renderização do botão que responde ( edita ) o QCO – 
ago/14 

425 - Alterou a interface o objeto que recupera informações dos dados da tela de 
QCO para FiltroQCO ( objeto usado na busca) – set/14 

421 - Alterou a interface nas regras de visualização de componentes da tela de Vali-
dação ( Cancelar validação ou validação) – set/14 

424 - Editou o método getComentarioDefinitivo() no arquivo Qco.java – set/14 

426 - Editou método inicializacaoBean() no arquivo QcoBean.java – set/14 

434 - Editou método carregaRdoDoContratoSelecionadoParaInclusao() no arquivo 
QcoBean.java – set/14 

464 - Editou método inicializacaoBean() no arquivo QcoBean.java – fev/15  

dez/13 – 1  

mai/14 – 1 

jun/14 – 1 

jul/14 – 1 

ago/14 – 1 

set/14 – 5 

fev/15 – 1  

 


