
POR QUE ADERIR A BETA TESTES
Quanto mais você souber
a respeito dos beta testes,
mais sua empresa poderá
lucrar com a experiência

mbora os mais céticos ainda acreditem
que são os fornecedores quem têm
mais a ganhar com os beta testes, ge-

rentes de TI e suas empresas também se bene-
ficiam desses programas, desde que eles sejam
selecionados e executados cuidadosamente. "A
participação seletiva em programas de beta tes-
te de produtos estratégicos faz muito sentido",
diz Mary-Jane Jarvis-Haig, gerente sênior de
business intelligence (BI) da empresa de varejo
Hudson's Bay Co.

Quanto mais detalhes a respeito dos beta
testes você possui, melhor preparado estará pa-
ra escolher os programas que fazem mais senti-
do para o negócio da sua empresa.

A Hudson's Bay participa de programas de
beta testes com seus fornecedores de aplicativos
de ponto de venda, software de sistemas e da-
tawarehouse corporativo. O fornecedor do da-
tawarehouse é aTeradata, uma divisão da NCR.
Mas a Hudson's Bay não aderiu facilmente aos
programas de testes."Começamos a usar aTe-
radata em 1998, mas só participamos de progra-
mas de testes com a NCR, quatro ou cinco até
agora, há poucos anos", diz Jarvis-Haig. O in-
centivo para participar vem de gerentes de pro-
jeto que conhecem melhor os aplicativos e re-
conhecem o valor de formatar novos recursos.

Os executivos das empresas participantes
apontam muitos benefícios."Fazemos com que
nossos requisitos sejam abordados e podemos
influenciar o fornecedor", explica Jarvis-Haig.
"Um recurso novo talvez precise de algumas
mudanças para funcionar como achamos que
deve. Na função de testadores, podemos dizer
isso. Também avaliamos o desempenho em um

ambiente de teste, antes de tomar a decisão de
colocar código em produção. Gostamos de es-
tar na dianteira. Ajuda a manter a equipe técni-
ca motivada."

MAIS DO QUE APENAS CONHECER DE ANTEMÃO

Mas realizar beta testes não é só ser o pri-
meiro a experimentar um brinquedo novo. "O
acesso antecipado a novas funções não deve ser
a única razão para desempenhar o papel deje-
ta tester'", ressalta Michael Fine, autor de Beta
TestingforBetter Software (Wiley,2002) "Cons-
truir a relação com o fornecedor, especialmen-
te em se tratando de produtos corporativos,
também é um incentivo."

RandyLea, vice-presidente de produtos e ser-
viços daTeradata, concorda. "Para o participante
beta, sucesso é ver a concretização dos recursos e
o crescimento da parceria com o fornecedor."
Também pode haver benefícios financeiros."Uma
participação beta bem-sucedida reduz os custos
de implementação", diz Kathy Lang, CIO da
Marquette Universiry em Milwaukee. Isso por-
que a recuperação rápida de problemas desco-
bertos, bem como o preparo da equipe de supor-
te e do usuário final, contribuem para uma insta-
lação mais suave quando o beta está finalizado.

"Preço mais baixo é outro estímulo", acrescenta.
Alguns fornecedores simplesmente disponi-

bilizam produtos em primeira mão gratuita-
mente para os usuários beta. Outros, ainda
"adoçam"o negócio. A Blackbaud, desenvolve-
dora de software sem fins lucrativos, oferece aos
seus usuários beta a oportunidade de ganhar
um dinheiro que pode ser usado para compen-
sar o custo de outros produtos e serviços da
Blackbaud. Bucky Wall, gerente de liberação da
empresa, supervisiona o grupo responsável por
estabilização e liberação de produtos. "Beta é a
coisa mais importante que ocorre durante a es-
tabilização", afirma.

Empenhado em dobrar o número de testado-
res beta este ano, Wall está enfocando os grupos
de usuários. Outros fornecedores fazem pesqui-
sa de opinião em conferências, pedem a repre-
sentantes de vendas para recomendar candida-
tos e convidam clientes que encaminharam soli-
citações formalmente. Os fornecedores até exa-
minam registros de suporte técnico para identi-
ficar potenciais participantes de beta testes.

Um beta teste bem-sucedido exige compro-
metimento e comunicação de ambos os lados.
"Em um verdadeiro beta teste, o que o cliente
tem a dizer é importante", observa Fine."O for-



necedor tem que dedicar atenção a cada co-
mentário. Se não há resposta, os testadores fi-
cam desmotivados. Ao mesmo tempo, o bom
testador beta demonstra interesse sincero, par-
ticipação e engajamento."

Beta testes também exigem recursos das
duas partes. A Blackbaud, por exemplo, deman-
da que os clientes tenham acesso à internet em
banda larga. Segundo Wall, o fornecedor preci-
sa ter acesso direto ao ambiente do cliente para
poder instalar os códigos, descobrir problemas
e corrigi-los."Buscamos uma validação do com-
prometimento com recursos", diz Lea."E per-
guntamos até que ponto eles podem se compro-
meter com um plano", completa.

Do ponto de vista do participante, o proces-
so de beta teste é composto de cinco etapas, de
acordo com Jarvis-Haig: interesse, negociação,
qualificação, implementação e encerramento.

DETALHES DE CADA ETAPA

INTERESSE. O primeiro passo é identificar, em
uma nova versão de produto, recursos ou fun-
ções que possam beneficiar sua organização. Is-
so'significa que se sua empresa decidiu partici-
par regularmente de betas, você precisa estar
ciente do cronograma de lançamento de produ-
tos do fornecedor - o que está por vir e quando.
Renee Klish, supervisora de TI e administrado-
ra de banco de dados da Detroit Zoological So-
ciety, inscreveu-se em um beta teste quando
descobriu uma nova função analítica no Raiser's
Edge da Blackbaud que permitiria que sua orga-
nização descartasse outro produto, economi-
zando em pagamentos de licença e simplifican-
do o ambiente de TI.

NEGOCIAÇÃO. É um processo interno. A orga-
nização usuária decide que o beneficio poten-
cial do novo produto compensa o tempo, a ener-
gia e os recursos dedicados aos testes e solicita
aprovação da gerência sênior de TI."Se a alta ge-
rência for avessa a riscos, esta etapa pode ser um
desafio", alerta Jarvis-Haig.

QUALIFICAÇÃO. Em seguida, usuário e fornece-
dor têm de concordar que o beta teste faz sen-
tido para ambos. Se a empresa usuária quer
muito uma função que o fornecedor acabou de
acrescentar, o fornecedor pode ficar muito inte-
ressado em contar com a participação deste
usuário. Por outro lado, a empresa usuária pode
ser uma candidata difícil e o fornecedor talvez
precise ser convencido de que ela deve partici-
par. "Buscamos amplitude de utilização de re-
curso para o usuário", diz Lea, da Teradata.

Outras qualificações: o ambiente usuário ter
produtos que são pré-requisitos, garantia de que
não haverá conflitos de cronograma e um his-
tórico de boa participação em beta testes."É uma
via de mão dupla", diz Jarvis-Haig."Eles não vão

"Um beta teste bem-sucedido
exige comprometimento e
comunicação de ambos os lados.

Michael Fine, autor do livro Beta Testing for Better Software

nos qualificar se não for do interesse deles."De-
pois que o usuário é qualificado, em geral há um
acordo formal. Na Blackbaud, os testadores be-
ta recebem um guia do programa de testes que
inclui o contrato dos beta testes, formulários de
sigilo, detalhes sobre incentivos e descrições do
processo. Os participantes de beta testes da Te-
radata assinam um contrato e elaboram um pla-
no junto com a NCR.

IMPLEMENTAÇÃO. A maioria dos programas be-
ta tem de um a três meses de duração, embora
este período possa ser menor/A implementação
é intensa e de curta duração", explica Jarvis-
Haig. É quando o trabalho de verdade acontece.
O software é instalado nos sistemas de desen-
volvimento do usuário por um tempo limitado.
Os desenvolvedores trabalham com estas inter-
faces novas ou aprimoradas ou testam o desem-
penho em transações de benchmarks.

Boa comunicação entre o fornecedor e os
testadores beta nesta fase é essencial. Para fa-
cilitar isso, cada conta beta da Teradata tem
um gerente local que é um engenheiro de pro-
duto experiente com vínculos com a organi-
zação de desenvolvimento. Na Blackbaud, um
"beta buddy" conversa com cada usuário be-
ta semanalmente e conforme o necessário.
Ambos os fornecedores usam a web ampla-
mente para comunicação.

Os usuários também fazem testes de re-
gressão para garantir que funções atualmen-
te em uso ainda funcionem. As tarefas in-
cluem configurar (para reproduzir o ambien-
te de produção), elaborar casos de testes au-
tomatizados e fazer com que usuários finais
experientes trabalhem no ambiente de teste.
O feedback do usuário, em geral, leva a mu-
danças no produto.

Esta capacidade de influenciar o produto

final é um benefício-chave para testadores
beta, afirma Hannah Roberts, coordenadora
de comunicação da Opera North, uma com-
panhia inglesa de ópera."Tínhamos voz ativa
para moldar o banco de dados de um produ-
to de modo a atender melhor nossas neces-
sidades", por exemplo.

ENCERRAMENTO. É a última etapa e, nor-
malmente, inclui um relatório do beta teste.
"O relatório aborda problemas resolvidos, es-
tudos feitos, se o produto funcionou como
achávamos que funcionaria", explica Jarvis-
Haig. Ele pode conter, ainda, seções sobre ex-
pectativas, linha de tempo, atividades, proble-
mas encontrados e recomendações. Pode ha-
ver uma reunião de encerramento entre o for-
necedor e os testadores. Alguns fornecedores
pedem aos beta testadores que respondam a
uma pesquisa final.

Apesar dos benefícios potenciais, os CIOs
que participam de testes aconselham que você
seja bem seletivo na escolha dos programas de
beta teste para extrair o máximo de seu tempo e
seus recursos."A participação em beta testes não
é uma atividade padrão", salienta Lang."Quan-
do um produto vital tem recursos novos impor-
tantes para a universidade, aceitamos o convite
para participar dos testes." Em seus três anos e
meio na Marquette, o departamento de TI parti-
cipou de apenas dois programas de beta testes.

Eles podem ser uma ferramenta impor-
tante para TI. Quando escolhem cuidadosa-
mente do que participar, conhecem e capita-
lizam os diversos benefícios e possibilitam
engajamento total, os gerentes de TI motivam
funcionários, aumentam a satisfação do usuá-
rio e empregam os recursos de computação de
maneira mais produtiva. (Com tradução do COM-
PUTERWORLD, EUA)
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