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Testes Capgemini: assertividade para suas 
soluções de TI

Ofertas estruturadas para conferir agilidade e aumentar a 
eficiência, atendendo às necessidades do mercado, com foco na 
“Transformação”.

As soluções de Testes da Capgemini podem ajudá-lo a redução no tempo de 
resposta, a minimizar riscos e a economizar o tempo gasto com correção de falhas, 
aspectos cada vez mais valorizados na busca pela excelência.

Nosso Framework de Serviços de Transformação de Testes, engloba:

Steering Committee

TMO

Automação / Performance
Técnicas, Ferramentas e Estimativas

Otimização do Processo

Virtualização de Serviços e 
Automação de Release
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Shift Left

Serviço de Teste
(MTS)

Time Fixo

Propósito da Gestão de Testes 
direcionada ao Negócio (BDTM) Plano de Capacidade Centralizado

Ambiente de Teste
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Time Fixo
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Gestão do Conhecimento em Testes

Melhoria/Otimização do Processo de Testes 
baseado no TPI/QBP

Um Time de Testes Fixo dedicado ao cliente

MTS (Managed Testing Services) - Serviços 
Gerenciados de Teste

TEM (Test Environment Management) 

Virtualização de Serviços, Shift Left, PointZero® 
e Release Automation

Uma abordagem baseada e direcionada aos 
riscos para o negócio de Testes Estruturados

TMO (Test Management Office)

Treinamento nas Metodologias, Processos e Ferramentas 
de Testes.

Avaliação de Maturidade e Melhoria do Processo de 
Testes (TPI ® NEXT – Test Process Improvement).

Um time fixo é atribuído para monitorar, manter e reutilizar 
o conhecimento acumulado de teste de sua organização, 

No coração do MTS está a nossa metodologia global 
TMap ®. Isto é aplicado em todos os centros de teste 
(TCoE - Test Center of Excellence) para garantir que os 
padrões de qualidade, tempo e custo sejam mantidos 
durante todo o ciclo de vida de testes.

Para realizar testes de sucesso, você precisa de 
um ambiente de teste que se encaixe nos objetivos 
exclusivos de sua organização. Nosso serviço de Gestão 
End-to-End de Ambiente de Teste (TEM) melhora a 
velocidade de execução em até 25% e reduz os custos 
de infraestrutura em até 10%.

Shift Left e PointZero®: O objetivo é não ter a fase 
de Teste fixa apenas em um momento do ciclo de 
desenvolvimento, focando em garantir a qualidade em 
cada fase do ciclo de desenvolvimento.

TEM foi desenvolvido com base na experiência que a 
Capgemini ganhou na entrega de uma série de projetos 
de clientes que produziram resultados impressionantes;

Virtualização de Serviços: clonagem de sistemas com 
restrições ou indisponíveis no ciclo de desenvolvimento 
de software (SDLC – Software Development Lifecycle), 
para que os desenvolvedores, os analistas e as equipes 
de qualidade possam trabalhar em paralelo e, assim, 
conseguir uma distribuição mais rápida e aumentar 
a qualidade e a confiabilidade dos aplicativos. Com 
isso se ganha na antecipação das atividades do 
desenvolvimento, dos testes, da identificação e correção 
dos defeitos,  acelerando a disponibilização no mercado 
(time to market) e reduzindo os gastos com a infra-
estrutura (hardware + software).

TMap ® NEXT, com Gerenciamento de Testes 
Direcionado ao Negócio (BDTM – Business-Driven Test 
Management).

Implantação e operacionalização do TMO.

KT (Knowledge Transfer) – Transferência de 
Conhecimento.

Benchmarking com padrões da indústria (QBP - Quality 
Blueprint ®).

Serviço personalizado de execução de teste apoiado por 
processos industrializados, abrangendo:

A Capgemini é o único prestador de serviços de teste 
que cobre o ciclo de vida de teste completo. Nossos 
times irão guiá-lo através de:

Release Automation: otimiza os fluxos de trabalho 
entre ambientes de desenvolvimento, testes e produção, 
reduzindo os erros de implementação e o tempo de 
saída, através da distribuição contínua e automatizada 
de aplicativos.

Ramp-up e Ramp-down do Time de Testes.

TPI ® NEXT Consultoria do Processo de Testes.

- Testes funcionais (teste de sistema, testes de 
aceitação, testes de regressão, testes E2E);

- Análise das capacidades atuais;

- Atividades de Especialista de Testes (automação 
de teste, gerenciamento de ambiente de teste – TEM 
– Test Environment Management).

- Prova de conceito (PoC – Proof of Concept);

- Treinamento e suporte.

- Testes não funcionais (performance, carga e 
estresse, segurança, usabilidade);

- Ações e conjuntos de ferramentas para melhorar 
o teste;

- Implementação completa do TEM;

e pode ser escalado por demanda. Para maximizar a 
eficiência, nossos testadores são altamente experientes, 
dedicados e treinados através de múltiplas tecnologias.
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Consultoria Estratégica & Transformação de 
Testes

TCoE (Test Center of Excellence)

TPaaS – Test Platform as a Service

Ciclo de Vida do Processo de Testes

TMap ® NEXT - Gerenciamento de Testes 
direcionado aos Objetivos de Negócio

Estratégia de testes direcionada ao negócio: abordagem 
adequada aos requisitos, análise de risco, restrições de 
tempo e orçamento.

Abordagem de teste com estimativa confiável garante o 
uso de preço fixo.

Técnicas de geração de casos de teste alinham cobertura 
de testes com decisões estratégicas.

Foco na detecção precoce de defeitos.

Relatórios mostram a qualidade do software em relação 
aos requisitos do negócio.

Teste e QA (Quality Assurance) estão evoluindo para 
uma disciplina que tem as estruturas e foco não só em 
sua própria transformação, mas também em ter um 
impacto significativo além de seus próprios limites, para 
o ciclo de desenvolvimento da solução como um todo.

Organizado em várias linhas de teste, os nossos centros 
de excelência em testes (TCoEs) combinam equipes de 
teste do cliente, ferramentas e ambientes para fornecer 
capacidade de testes E2E escaláveis que possam ser 
adaptadas para atender às necessidades de mudanças 
dos clientes.

Com a crescente demanda por serviços na nuvem (cloud 
based services), a Capgemini, em conjunto com a EMC, 
oferece os serviços e ferramentas de teste na nuvem 
combinados com a infraestrutura de seu Data Center.

O ciclo de vida lista as fases, etapas e atividades envolvidas 
no processo de testes de software:

1 – Plan: Planejamento;
2 – CTRL: Controle;
3 – Pep: Preparação;
4 – Espec: Especificação;
5 – Exec: Execução;
6 – Conc: Conclusão;
7 – Infra: Infraestrutura (Configuração e Manutenção);
desenvolvimento da solução como todo;

Abordagem de gerenciamento de testes estruturados da 
Capgemini

Uma diferença fundamental é a mudança para a 
estimativa com base no produto e preços baseados nos 
resultados de negócios, com a utilização dos Pontos de 
Casos de Teste (Test Case Points). Isto significa que a 
organização paga um preço fixo para um escopo fixo da 
entrega e saídas de teste associadas.

O TCoE permite que você gerencie todos os seus 
recursos de forma mais eficiente para garantir a qualidade 
em todos os aplicativos,  e construir uma cultura que 
privilegia a qualidade e colaboração. Usamos nossa 
Metodologia padrão de testes (TMap ®) integrada com a 
tecnologia de uma ferramenta de Gestão do Ciclo de Vida 
da Aplicação (ALM – Application Lifecycle Management) 
para fornecer um ambiente de software abrangente, 
compartilhar os produtos de teste, e proporcionar total 
rastreabilidade.

Para apoiar, temos:

Nosso Portfolio de Testes também inclui:
- Teste na Nuvem (Cloud Testing);
- Teste SAP;
- Teste de Aplicativos e Dispositivos Móveis;
- Teste em Projetos Ágeis.

Tipos de Testes
• Unitário;
• Integração de cmponentes;
• Regressão;
• Sistema;
• Integração de sistemas;
• Performance;
• UAT.

Execução
• Teste;
• Re(Teste);
• Checagem;
• Avaliação.

• Criar a estratégia de testes;
• Realizar análise de risco;
• Realizar a estimativa de testes;
• Preparar o plano de testes;
• Definir a organização.

• Gerenciar o projeto 
de testes;
• Reportar métricas;
• Controlar o 
orçamento e 

• Definir e manter a 
infraestrutura.

• Presenvar o Testware;
• Avaliar o processo.

• Criar casos de teste;
• Definir casos de teste.

• Revisar / Avaliar os requisitos;
• Atribuir técnicas.

Preparação

Especificação

Execução

Conclusão

Infraestrurura

Controle

Planejamento

Ctrl

Plan

Gerenciamento de 
Teste direcionado

ao negócio

Toolbox
Completo

Prep Espec Exec Conc

Infra

Adaptativo      

Retorno de Investimento

Testadores Generalistas e Desenvolvedores Inhouse

Centro de Excelência em Testes Inhouse

Testes Otimizados 
Centro de Gerenciamento de Serviços

Teste Shift Left
de Transformação

Transformação de Testes - Abordagem com 4 passos
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60% de redução do tempo de preparação dos testes.

De 50 a 90% de redução de defeitos em produção.

20% de redução no tempo de execução dos testes.

Processo de testes sob total controle.

Qualidade previsível para o go-live. 

Todas as práticas baseadas na metodologia TMap® NEXT. 

Ao longo dos últimos 40 anos, a Capgemini tem prestado serviços de 
aplicações através de sua equipe de mais de 20 mil especialistas de 
todo o mundo. 

Nossos testes funcionais, de regressão, de dados e usabilidade re-
sultaram em aumentos de produtividade de 40% na especificação de 
casos de teste e 75% na execução de casos de teste. 

Experiência comprovada entre as principais organizações nacionais e 
mundiais em diversos segmentos:

Benefícios da contratação da oferta de Testing Services da 
Capgemini 

Clientes Referência

Por que a Capgemini

Com 140 mil profissionais em 
mais de 40 países, a Capgemini 
é um dos principais provedores 
globais de serviços de consultoria, 
tecnologia e terceirização. Em 
2013, o Grupo reportou uma 
receita global de 10,1 bilhões de 
euros. Em conjunto com seus 
clientes, a Capgemini cria e 
entrega soluções de negócios 
e tecnologia, que atendem às 
suas necessidades e alcançam 
os resultados desejados. Como 
uma empresa essencialmente 
multicultural, a Capgemini 
desenvolveu seu modo próprio 
de trabalhar, o Collaborative 
Business Experience™, com 
base no Rightshore®, seu modelo 
de entrega mundial. 

Em 2010, o Grupo Capgemini 
adquiriu a CPM Braxis, que vem 
operando com sucesso no Brasil 
por mais de 30 anos. No final de 
2012, a CPM Braxis Capgemini 
teve sua marca mudada para 
Capgemini. No País, a Capgemini 
emprega 8,5 mil pessoas e 
atende mais de 200 clientes, 
oferecendo quatro principais 
linhas de serviços: Applications 
Services, Infrastructure Services 
and Products, e Business Process 
Outsourcing (BPO). 

Saiba mais sobre nós: 
www.br.capgemini.com. 

Conecte-se à Capgemini no Brasil 
pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

*Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini
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Um renomado banco europeu de fundo de investimentos;

A empresa líder global em serviços financeiros atuante
em 37 países;

A maior empresa de energia, óleo e gás nacional;

Uma das maiores empresas globais de mineração;

O segundo maior banco do País;

Uma das principais seguradoras do País;

Uma das maiores provedoras de Telecom da Europa;

Uma das maiores empresas provedoras de Telecom nacional.


