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Automatizando testes de 
processos e regras de negócio no 
Camunda Run Community Edition 

utilizando Gherkin, Cucumber e 
Karate Framework, por 

Carlos Renato dos Santos Ramos, 
Analista de Informática na 

Câmara dos Deputados



https://www.linkedin.com/in/carlos-renato-dos-santos-ramos-a8a5301b9/

Sou entusiasta de qualidade e testes. Acredito 
que o tipo de documentação que mais agrega 
valor é a especificação executável.

Processos e decisões executáveis (modelados 
com BPMN e DMN e implantados em um motor 
de processos e decisões) são especificações 
executáveis que mostram um caminho para o 
trabalho conjunto das áreas de Negócio e de TI 
visando desenvolver e manter aplicações com 
agilidade.



https://www.linkedin.com/in/fabricio-laguna/

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI

https://www.linkedin.com/in/fabricio-laguna/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI


Processo ponta a ponta:
Do pedido à entrega de brigadeiros

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI


https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI
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https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI


Tabelas de Decisão

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI


https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI


https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI

https://www.youtube.com/watch?v=Y6sb1Eos1sI


Épico e Histórias de Usuário

Sendo um interessado em brigadeiros
Posso solicitar um pedido
Pois assim oferecê-los na minha festa 

Sendo um interessado em brigadeiros
Posso ter o pedido analisado
Pois assim obter a aceitação do meu pedido

Sendo um interessado em brigadeiros com pedido aceito
Posso passar pela fabricação do pedido
Pois assim obter o pedido fabricado

Sendo um interessado em brigadeiros com pedido fabricado
Posso passar pela entrega de pedido
Pois assim obter o pedido entregue



História de Usuário e Critérios de Aceitação
Sendo um interessado em brigadeiros
Posso ter o pedido analisado
Pois assim obter a aceitação do meu pedido

Devem ser válidos apenas os pedidos que valem a pena e o cliente não é ruim

Devem ser considerados pedidos que valem a pena aqueles que a quantidade 
pedida e o prazo são aceitáveis

Devem ser considerados clientes ruins aqueles que já compraram e não pagaram

Devem ser considerados clientes normais aqueles que são indicados ou já 
compraram e pagaram

Devem ser considerados clientes vip aqueles que constam de lista específica

Deve ser cobrado pelo pedido o produto da quantidade pedida pelo preço unitário

Deve ser cobrado um valor unitário menor para cliente vip do que o cobrado para 
cliente normal



Fluxo do Processo: Negociar Pedido

Antes da 
separação de 
processos e
decisões





Regras de Decisão do Processo: Negociar Pedido 

DRD - Diagrama de 
Requisito de Decisão

Créditos: 
Marcelo Eduardo Schubert, Coordenador do Escritório de Gestão de Processos
na Secretaria de Estado da Administração Santa Catarina e participante do curso 
Roadmap » Design de Processos e Regras de Decisão com Modelos Executáveis



Tabelas de Decisão em DMN

Créditos: 
Marcelo Eduardo Schubert, Coordenador do Escritório de Gestão de Processos
na Secretaria de Estado da Administração Santa Catarina e participante do curso 
Roadmap » Design de Processos e Regras de Decisão com Modelos Executáveis



Simulação do Pedido Válido

https://consulting.camunda.com/dmn-simulator/

https://consulting.camunda.com/dmn-simulator/


Simulação do Pedido Inválido

https://consulting.camunda.com/dmn-simulator/

https://consulting.camunda.com/dmn-simulator/


Separação de processos e regras de decisão

Não afeta o 
comportamento externo

da aplicação

- mesmas funcionalidades 

- mesmos critérios de 
aceitação de cada 
funcionalidade

- mesmos testes de aceitação 
de cada funcionalidade

Altera a 
arquitetura interna

da aplicação

- processo mais simples 
(facilidade de entendimento 
e manutenção)

- processo mais estável 
(regras de decisão mudam 
sem impacto no processo)



Por que a arquitetura importa ?

http://chrisrichardson.net/post/architecture/2019/07/23/who-does-architecture.html

Texto citado:

An application has two categories of requirements. The first category includes the functional 
requirements, which define what the application must do. They’re usually in the form of use cases 
or user stories. 

Architecture has very little to do with the functional requirements. You can implement functional 
requirements with almost any architecture, even a big ball of mud.

Tradução livre:

Um aplicativo possui duas categorias de requisitos. A primeira categoria inclui os requisitos funcionais, que definem o que o 
aplicativo deve fazer. Eles geralmente estão na forma de casos de uso ou histórias de usuários.

A arquitetura tem muito pouco a ver com os requisitos funcionais. Você pode implementar requisitos funcionais com quase 
qualquer arquitetura, até mesmo uma grande bola de lama.

http://www.laputan.org/mud/


Por que a arquitetura importa ?

http://chrisrichardson.net/post/architecture/2019/07/23/who-does-architecture.html

Texto citado:

Architecture is important because it enables an application to satisfy the second category of 
requirements: its quality of service requirements. These are also known as quality attributes. 

The quality of service requirements define the runtime qualities such as scalability and reliability. 
They also define development time qualities including maintainability, testability, and deployability, 
which determine development velocity and agility.

The architecture you choose for your application determines how well it meets 
these quality requirements.

Tradução livre:

A arquitetura é importante porque permite que um aplicativo satisfaça a segunda categoria de requisitos: seus requisitos de 
qualidade de serviço. Eles também são conhecidos como atributos de qualidade.

Os requisitos de qualidade de serviço definem as qualidades de tempo de execução, como escalabilidade e confiabilidade. 
Eles também definem as qualidades do tempo de desenvolvimento, incluindo capacidade de manutenção, testabilidade e 
implementação, que determinam a velocidade e agilidade de desenvolvimento.

A arquitetura que você escolhe para seu aplicativo determina o quão bem ele atende a esses requisitos de qualidade.



Processo executável Negociar Pedido

● Modelagem do processo com Camunda Modeler

○ modelagem ponta a ponta com BPMN 2.0

○ diagrama de requisitos de decisão completo com DMN 1.3

● Execução de processo e decisões com Camunda Plataform Run

○ Cockpit (http://localhost:8080/camunda/app/cockpit)

○ Tasklist (http://localhost:8080/camunda/app/tasklist)

○ API REST (http://localhost:8080/engine-rest)



Camunda Platform Run 

https://docs.camunda.org/manual/latest/user-guide/camunda-bpm-run/
https://camunda.com/download/enterprise/

https://docs.camunda.org/manual/latest/user-guide/camunda-bpm-run/
https://camunda.com/download/enterprise/


Diagrama em BPMN 2.0

DaNegociacaoAEntregaDoPedidoProcess



Diagrama em BPMN 2.0

NegociarPedidoProcess



Diagrama em BPMN 2.0

FabricarPedidoProcess



Diagrama em BPMN 2.0

EntregarPedidoProcess



Diagrama em DMN 1.3

RegrasNegocioDRD



Tabelas de Decisão em DMN



Testes no processo Negociar Pedido

● Em que momento testamos ?

● Como partimos dos requisitos e chegamos aos testes ?

● De quem é a responsabilidade pelos testes ?



Os sete princípios de teste

https://www.toolsqa.com/software-testing/istqb/software-testing-principles/



Antecipar os testes

https://www.bmc.com/blogs/what-is-shift-left-shift-left-testing-explained/



Os “três amigos”

https://www.amazon.com.br/Developer-Testing-Building-Quality-Software/dp/0134291069



Critérios de aceitação

https://www.altexsoft.com/blog/business/acceptance-criteria-purposes-formats-and-best-practices/



Testes de aceitação



Especificações executáveis

https://cucumber.io/blog/hiptest/what-are-executable-specifications/

Texto citado:

Executable specifications make it easy to get business and technical 
teams on the same page via a common language.

Gherkin is the most commonly used plain-text language for writing 
executable specifications in Given-When-Then-And-But steps. 

Tradução livre:

Especificações executáveis facilitam colocar as equipes técnicas e de negócios na mesma 
página por meio de uma linguagem comum.

Gherkin é a linguagem de texto simples mais comumente usada para escrever especificações 
executáveis em etapas Dado-Quando-Então-E-Mas.



https://www.agilealliance.org/glossary/gwt

Texto citado:
The Given-When-Then formula is a template intended to guide the writing of 
acceptance tests for a User Story:

● (Given) some context
● (When) some action is carried out
● (Then) a particular set of observable consequences should obtain

Tradução livre:

A fórmula Dado-Quando-Então é um modelo destinado a orientar a escrita de 
testes de aceitação para uma História de Usuário:

(Dado) algum contexto

(Quando) alguma ação é realizada

(Então) um determinado conjunto de consequências observáveis deve obter

Especificações executáveis

http://guide.agilealliance.org/guide/acceptance.html
http://guide.agilealliance.org/guide/story.html


Gherkin

https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/

Texto citado:

The primary keywords are:

● Feature
● Rule (as of Gherkin 6)
● Example (or Scenario)
● Given, When, Then, And, But for steps (or *)
● Background
● Scenario Outline (or Scenario Template)
● Examples (or Scenarios)

Tradução livre:
As palavras-chave primárias são:

● Funcionalidade
● Regra (a partir de Gherkin 6)

● Exemplo (or Cenário)

● Dado, Quando, Então, E, Mas para passos (ou *)

● Contexto
● Esquema de Cenário 
● Exemplos (or Cenários)

https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#feature
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#rule
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#example
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#given
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#when
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#then
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#and-but
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#and-but
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#Asterisk
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#background
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#scenario-outline
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#scenario-outline
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#examples
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#examples
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#feature
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#rule
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#example
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#Asterisk
https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/#example


Documentação viva 

https://dzone.com/articles/3-ways-specification-by-example-with-gherkin-reduc



https://www.growingagile.co.za/2015/04/the-testing-manifesto/



Testes no processo Negociar Pedido

● Como será o planejamento dos testes ?

○ quantos casos de teste são necessários ?

● Como será a execução dos testes ?

○ com um simulador (Camunda Simulator, etc.) ?

○ com um cliente REST (Postman, Insomnia, etc.) ?

○ com uma ferramenta de teste ?



Simulação das Tabelas de Decisão em DMN

https://consulting.camunda.com/dmn-simulator/

conferência
visual

https://consulting.camunda.com/dmn-simulator/


Cliente REST

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/


Cliente REST 

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/

https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/


Karate Framework

https://github.com/intuit/karate

● Based on the popular Cucumber / Gherkin standard

● Elegant DSL syntax 'natively' supports JSON and XML

● Embedded JavaScript engine 

● Java knowledge is not required and even non-programmers 

can write tests

● Option to use as a light-weight stand-alone executable - 

convenient for teams not comfortable with Java

https://en.wikipedia.org/wiki/Domain-specific_language
https://github.com/intuit/karate/tree/master/karate-netty#standalone-jar


Karate Framework

https://github.com/intuit/karate



Testes no processo Negociar Pedido

● Karate DSL (standalone)

● VS Code (extensão Karate Runner)



Visual Studio Code (extensão Karate Runner) 

https://code.visualstudio.com/



Registrar Pedido (Scenario)



Registrar Pedido (Scenario)



Registrar Pedido (Scenario)



Registrar Pedido (Scenario)



Registrar Pedido (Scenario) 



Registrar Pedido (Scenario) 



Registrar Pedidos (Scenario Outline)



Registrar Pedidos (Scenario Outline)



Registrar Pedidos (Scenario Outline)  



Registrar Pedidos (Scenario Outline) 



Avaliar Pedido (Scenario Outline)



Avaliar Pedido (Scenario Outline)



Avaliar Pedido (Scenario Outline)  



Avaliar Pedido (Scenario Outline) 



Avaliar Valor Pedido (Scenario Outline)  



Avaliar Valor Pedido (Scenario Outline) 



Registrar Pedido Válido (ponta-a-ponta)



Registrar Pedido Válido (ponta-a-ponta) 



Registrar Pedido Válido (ponta-a-ponta) 



Registrar Pedido Inválido (ponta-a-ponta)



Registrar Pedido Inválido (ponta-a-ponta)



Suite de testes completa



Suite de testes completa



Suite de testes completa



Histórico de Execução dos Processos

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/cockpit/bpmn/process-history-views/
https://camunda.com/products/camunda-platform/cockpit/#features

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/cockpit/bpmn/process-history-views/
https://camunda.com/products/camunda-platform/cockpit/#features


Histórico de Execução das Regras de Decisão

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/cockpit/dmn/decision-requirements-definition-view/
https://camunda.com/products/camunda-platform/cockpit/#features

https://docs.camunda.org/manual/latest/webapps/cockpit/dmn/decision-requirements-definition-view/
https://camunda.com/products/camunda-platform/cockpit/#features


Continuous Integration and Delivery (CI / CD)

https://www.roadmap.com.br/om
https://dzone.com/articles/what-is-cicd

https://www.roadmap.com.br/om
https://dzone.com/articles/what-is-cicd


Compartilhamento com a Comunidade de Usuários

https://github.com/mbitencourt/automated-testing-of-bpmn-and-dmn-diagrams

https://github.com/mbitencourt/automated-testing-of-bpmn-and-dmn-diagrams.git

https://github.com/mbitencourt/automated-testing-of-bpmn-and-dmn-diagrams


Projeto no GitHub

https://github.com/mbitencourt/automated-testing-of-bpmn-and-dmn-diagrams

https://github.com/mbitencourt/automated-testing-of-bpmn-and-dmn-diagrams


Gravação desta apresentação

https://www.youtube.com/watch?v=2XkFqSbHqHAhttps://www.linkedin.com/events/camundausergroupbrazil-remoteme6801205810325151744

https://www.youtube.com/watch?v=2XkFqSbHqHA
https://www.linkedin.com/events/camundausergroupbrazil-remoteme6801205810325151744/about/

