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RESUMO
A metáfora da dívida técnica é uma analogia ao conceito de dívida financeira.
Segundo a metáfora, ao se comprometer a qualidade do sistema em detrimento a
algum outro benefício, é como se estivesse contraindo uma dívida. A essa dívida são
acrescidos juros na forma de custos extras para realizar futuras modificações no
sistema. Se a dívida não for controlada, a maior parte do tempo de desenvolvimento
futuro do sistema pode ser gasto com o seu pagamento (Cunnigham,1992). A
metáfora tem sido usada na comunidade técnica como uma forma de gerenciar e
comunicar as consequências a longo prazo que decisões técnicas podem causar.
Apesar de intuitiva, essa definição é baseada em evidências e estudos, por isso um
melhor entendimento sobre ela e uma definição com rigor formal são necessários.
Esta pesquisa tem como objetivo principal sugerir um modelo de gerenciamento de
dívida técnica, levando em consideração os processos de desenvolvimento de
software e as ferramentas já utilizadas. Para isso um estudo foi desenvolvido em um
portal de Internet, com times de desenvolvimento que utilizam Scrum. Por meio de
uma análise exploratória, foi identificada a forma que os times de desenvolvimento
gerenciavam o processo de desenvolvimento e a partir daí foram sugeridas mudanças
no processo para controle da dívida técnica. A principal contribuição deste trabalho
será sugerir um modelo de gerenciamento de dívida técnica em times de
desenvolvimento que utilizam métodos ágeis.

Palavras Chaves: Dívida técnica, Métodos ágeis, Scrum, Engenharia de Software.

ABSTRACT

A systematic study of identification and management of Technical Debt in a
Technology Company with development based in Scrum
The technical debt metaphor is an analogy to the concept of financial debt. The
metaphor says that compromising software quality to gain benefits in some other
dimension is like going into a debt: on which incur interest in the form of extra cost to
perform future system modifications. If the debt is not controlled, most of the time of
future development can be spent on debt payments. The metaphor has been used in
the technical community as a way to manage and communicate the long-term
consequences that some technical decisions may cause. Although intuitive, this
definition is still based on anecdotal evidence, so a better understanding of the
phenomenon and a formal definition is needed.This research has as main objective to
define a technical debt management model, taking in consideration the development
process already in use by a chosen company. We will work in a real software
development context in Portal Company, with development teams that use Scrum.
Through an exploratory analysis, we identify how the development teams manage the
development process and thereafter, we suggest modifications in the process for
technical debt control.The main contribution of this work is a management model for
controlling technical debt that may be used by development teams that use Scrum.

Key words: Technical Debt, Agile Methods, Scrum, Software Engineering.

Lista de Ilustrações

Figura 2.1 – Burndown Chart ............................................................................. 18
Figura 2.2 - Quadro para gerenciamento de sprints no Scrum ......................... 20
Figura 2.3 - Ciclo de interação de desenvolvimento com Scrum ...................... 21
Figura 2.4 – Quadrante de classificação de dívida técnica ................................ 23
Figura 2.5 – Método para caracterização e identificação de dívida técnica ....... 28
Figura 2.6 – Identificação da dívida técnica ....................................................... 29
Figura 2.7 – Arcabouço para identificação e gerenciamento de dívida técnica . 31
Figura 3.1 – Fases do ciclo de pesquisa – action research .............................. 34
Figura 4.1 – Ciclo de entrega de artefatos de software em ambiente de
produção ........................................................................................................... 43
Figura 4.2 – Formulário de criação de histórias ................................................ 50
Figura 4.3 – Criação de histórias- tipo dívida técnica ....................................... 51
Figura 4.4 – Formulário de cadastro de dívida técnica ..................................... 51
Figura 4.5 – Formulário de inserção de valor e probabilidade de juros de dívida
técnica .............................................................................................................. 52
Figura 4.6 – Respostas ao questionário por time ............................................. 54
Figura 4.7 – Dívida técnica tem algum efeito na qualidade do software? ......... 54
Figura 4.8 – Categorias de codificação axial .................................................... 58
Figura 4.9 – Principais categorias definidas ..................................................... 60

Lista de tabelas

Tabela 4.1 – Cronograma de reuniões com os times de desenvolvimento ........ 48
Tabela 4.2 – Exemplos de códigos preliminares – codificação aberta ............... 56
Tabela 4.3 - Quantidade de histórias criadas e implementadas pelos times de
desenvolvimento ................................................................................................ 61

Lista de abreviaturas e siglas

MIT
TD
PO
ROI
TI

Massachusetts Institute of Technology
Technical Debt
Product Owner
Return of Investiment
Tecnologia da Informação

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 10
1.1 Motivação ..................................................................................................... 10
1.2 Objetivos ...................................................................................................... 12
1.3 Contribuições ............................................................................................... 12
1.4 Método de trabalho ...................................................................................... 13
1.5 Organização do trabalho .............................................................................. 14

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................ 15
2.1 Métodos ágeis .............................................................................................. 15
2.2 Scrum........................................................................................................... 17
2.3 Dívida técnica .............................................................................................. 21
2.3.1 Gerenciamento da dívida técnica .............................................................. 28
2.4 Conclusão .................................................................................................... 32

3 METODOLOGIA DA PESQUISA ................................................................... 33
3.1 Problema ...................................................................................................... 33
3.2 Desenho do estudo ...................................................................................... 33
3.3 Coleta de dados ........................................................................................... 36
3.4 Seleção da amostra de análise .................................................................... 37
3.5 Contexto do estudo ...................................................................................... 37
3.6 Forma de trabalho (desenvolvimento da pesquisa) ..................................... 38
3.7 Plano de trabalho ......................................................................................... 39

4 RESULTADOS ............................................................................................... 42
4.1 Processo de qualidade de software dos times ............................................. 42
4.2 Ciclo de entrega de versões de software no ambiente de produção............ 43
4.3 Caracterização dos times e sistemas........................................................... 44
4.3.1 Projeto de monitoração e automação ....................................................... 44
4.3.2 Projeto de plataforma de host ................................................................... 44
4.3.3 Projeto de plataforma de domínio ............................................................. 46
4.4 Apresentação dos conceitos de dívida técnica ............................................ 47
4.5 Acompanhamento dos times ........................................................................ 48
4.6 Proposta de trabalho .................................................................................... 49

4.7 Coleta de dados ........................................................................................... 52
4.8 Resultados da pesquisa ............................................................................... 53
4.8.1 Codificação aberta .................................................................................... 55
4.8.2 Codificação axial ....................................................................................... 57
4.8.3 Codificação seletiva .................................................................................. 59
4.8.4 Análise quantitativa dos dados ................................................................ 61

5 CONCLUSÕES ............................................................................................... 62
5.1 Discussão dos dados ................................................................................... 62
5.2 Trabalhos futuros ......................................................................................... 63

REFERÊNCIAS .................................................................................................. 64
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO SOBRE IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DA DÍVIDA TÉCNICA NO JIRA
66

10

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão apresentadas a motivação para a pesquisa, as justificativas,
os objetivos que nortearam seu desenvolvimento e também uma breve apresentação
de como a mesma será relatada.
1.1. Motivação
No desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis, mais precisamente o
Scrum, as funcionalidades entregues são baseadas na lista de funcionalidades do
produto (product backlog) que é criado e gerenciado pelo dono do produto (Product
Owner - PO) que define a priorização dos itens a serem desenvolvidos no sistema
(Schwaber, 2004). Nesse processo de desenvolvimento de software, muitas vezes a
qualidade do sistema é colocada em segundo plano, devido a restrições
orçamentárias, de tempo, de recursos ou por necessidade de se entregar alguma
funcionalidade para maximizar o retorno do investimento (Return of investment- ROI)
do sistema. Esse fenômeno é conhecido como dívida técnica (technical debt - TD) e
uma metáfora sobre o assunto foi apresentada pela primeira vez por Cunnigham
(1992), na conferência Object-Oriented Programming, Systems, Languages &
Applications (OOPSLA) 1992:
“Quando a qualidade do software é comprometida, incorre-se numa
dívida. Uma pequena dívida acelera o desenvolvimento até que seja
paga com reescrita de código. O problema é quando a dívida não é paga.
Cada minuto que o software é mantido em inconformidade juros são
acrescidos em forma de reescrita”.
A metáfora da dívida técnica é uma analogia à dívida financeira. Ao se
comprometer a qualidade do software em detrimento a qualquer outro benefício, é
como se estivesse contraindo uma dívida. São somados a essa dívida juros na forma
da realização de futuras modificações no sistema. Se a dívida não for controlada, a
maior parte do desenvolvimento futuro poderá ser para o pagamento dos juros
devidos.
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Ao mesmo tempo em que se têm vários profissionais da área de
desenvolvimento de software tentando descobrir uma forma de trabalhar com este
conceito em suas empresas, algumas pesquisas estão sendo realizadas na área,
visando formalizar uma teoria a respeito (Brown, 2010 e Gomes, 2011). Além disto,
outras pesquisas tentam encontrar formas que possam auxiliar a identificar e gerir a
dívida técnica (Guo, 2011; Guo, 2012 e Tonin, 2011).
Porém, ainda faltam evidências formais sobre como usar de forma eficaz o
conceito de dívida técnica. O que pesquisas recentes (Gartner, 2012) mostram, é que
se gastou com dívida técnica em 2010 aproximadamente US$ 500 bilhões e estimase que até em 2015 o gasto chegará a US$ 1 trilhão. Em contrapartida, pesquisas
(VersionOne, 2012) relatam que cada vez mais, nos últimos 10 anos, empresas têm
adotado Métodos Ágeis (Williams, 2010) como forma de gerir projetos de
desenvolvimento de software, e que sua eficácia e benefícios têm sido significativos,
sendo que os resultados apresentados relatam equipes mais produtivas e menos
estressadas e clientes mais satisfeitos com os produtos entregues.
Um exemplo claro de dívida técnica é dado por Tonin (2011). O trabalho teve
como objetivo coletar evidências de decisões em projetos de desenvolvimento de
software que podem ou não incorrer em dívida técnica, a partir de um estudo de caso
exploratório. Esse estudo de caso foi realizado em um projeto de desenvolvimento de
software em uma empresa multinacional de dispositivos móveis. O sistema
investigado consiste em uma aplicação utilizada como cliente para soluções de
serviços de e-mail Microsoft. Uma análise investigativa foi realizada durante o ciclo de
evolução do sistema, com a identificação de mudanças e das decisões resultantes.
Algumas mudanças foram analisadas e estudadas em maiores detalhes, no qual
importantes decisões foram identificadas juntamente com suas causas, motivações e
impactos. O resultado foi um conjunto de decisões em diferentes contextos que em
determinado momento incorreram em dívida técnica e em outros não. O trabalho ainda
resultou numa lista de sugestões de procedimentos que podem ser adotados para
melhor auxiliar na identificação e monitoramento de dívida técnica.
Guo (2009) propõe um mecanismo de gerenciamento de dívida técnica por
meio de documentação no momento da identificação. O trabalho ainda define quatro
pontos no processo de desenvolvimento de software no qual a dívida técnica é
adquirida, que são relacionados a testes mal realizados, defeitos não corrigidos,
documentação não realizada ou problemas arquiteturais.
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As técnicas hoje utilizadas para caracterização de dívida técnica ainda são
baseadas numa análise intuitiva da metáfora e não existe nenhuma fundamentação
teórica para definir precisamente o fenômeno (Brown N. et al., 2010). Não se sabe ao
certo o que caracteriza dívida técnica e não há consenso na academia sobre o que a
determina e as suas propriedades. Além do mais é necessário encontrar uma forma
mais precisa de controlar e gerenciar a dívida técnica de uma maneira mais efetiva,
bem como encontrar formas de auxiliar as empresas na tomada de decisão quando
se incorre em dívida técnica, visando redução de custos e melhoria na qualidade do
produto desenvolvido.

1.2. Objetivos
Esse trabalho tem como objetivo, com uma análise investigativa em times de
desenvolvimento, propor um modelo de gerenciamento de dívida técnica, levando-se
em consideração as ferramentas e processos já adotados por esses times. Com as
evidências da investigação coletadas, pôde-se atingir os seguintes objetivos
específicos:


Identificar o processo e ferramentas utilizadas pelos times no processo de
desenvolvimento de software.



Definir um modelo de gerenciamento de dívida técnica nos times de
desenvolvimento, baseado nas ferramentas e processos já utilizados.



Avaliar o impacto e benefícios para os times de desenvolvimento na
utilização do modelo sugerido.



Auxiliar no entendimento sobre o que pode ser considerado dívida técnica
e o que definitivamente não é.

O trabalho de pesquisa foi realizado em 3 times de desenvolvimento, que
utilizam o Scrum, em um grande Portal de Internet.

1.3. Contribuições
As contribuições da pesquisa podem ser apresentadas sobre as seguintes
perspectivas:
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a) Definição de um modelo que ajuda os times de desenvolvimento
baseado em Scrum na identificação e gerenciamento da dívida técnica.
b) Auxiliar na tomada de decisão nos processos de desenvolvimento de
software utilizando Scrum, evitando a contração de dívida técnica e
futuro desenvolvimentos no sistema para o pagamento da dívida.
c) Auxiliar na análise e gerenciamento da dívida técnica.
d) Possibilitar aos times de desenvolvimento um monitoramento sobre as
dívidas técnicas contraídas e suporte na tomada de decisões sobre sua
evolução.

1.4. Método de Trabalho
O trabalho foi desenvolvido seguindo as atividades citadas abaixo:
o Explicação do trabalho de pesquisa e entendimento do cenário: Nesta
fase foi realizada uma reunião com o gerente de projetos de cada um
dos times. O objetivo foi explicar o propósito da pesquisa e entender o
contexto e cenário dos times de desenvolvimento que foram
investigados. Essa reunião/entrevista foi orientada por um questionário
previamente elaborado.
o Encontro com os times de desenvolvimento: Nesta fase foi realizada
uma reunião com cada um dos times de desenvolvimento. O objetivo foi
de alinhar o conhecimento entre todos os membros do conceito de dívida
técnica. Assim como explicar os objetivos do trabalho de pesquisa aos
membros do time.
o Acompanhamento

dos

times

de

desenvolvimento:

Esse

acompanhamento teve como propósito entender o processo e as
ferramentas utilizados no gerenciamento de desenvolvimento de
software para dar subsídios na criação de um modelo de gerenciamento
de dívida técnica. Ele foi realizado durante 3 sprints consecutivos.
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o Proposta de um modelo, baseado no processo e ferramentas já
utilizados, para que os times identificassem e gerissem dívida técnica.
o Avaliação da efetividade da proposta: Após alguns sprints sendo
utilizada pelos times de desenvolvimento, foi feita uma pesquisa para
avaliar os benefícios elencados pelos membros dos times no modelo
implementado para gerenciamento de dívida técnica.

1.5. Organização do trabalho
O trabalho está organizado da seguinte maneira:


O capítulo 2, Referencial Teórico, traz uma visão geral sobre métodos ágeis e
Scrum, com o objetivo de contextualizar o ambiente da pesquisa e depois são
apresentados os trabalhos que visam conceituar e caracterizar a dívida técnica
baseados na metáfora de Cunningham (1992).



No capítulo 3, Metodologia, é apresentado com mais detalhes o método de
pesquisa e análise de dados utilizados no estudo, e os projetos envolvidos no
trabalho de pesquisa.



No capítulo 4, Resultados, são apresentados como foi inserido ao processo a
identificação e gerenciamento de dívida técnica junto aos times de
desenvolvimento, e os dados resultantes da pesquisa.



No capítulo 5, Considerações finais, são apresentadas discussões dos
resultados da pesquisa e sugestões de trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

São descritas nesse capítulo as referências utilizadas como base teórica para este
estudo. O texto é iniciado mostrando como surgiram os métodos ágeis, dando
continuidade com uma explanação sobre Scrum e finalizando com uma abordagem
sobre a metáfora da dívida técnica, bem como as pesquisas existentes relacionadas
e as razões que justificam a necessidade de pesquisa científica para melhor prever e
monitorar a dívida técnica.
Os artigos foram selecionados de acordo com o objetivo e relevância em relação às
pesquisas existentes na área de dívida técnica.

2.1. Métodos ágeis
O termo métodos ágeis de desenvolvimento de software se popularizou após um
encontro entre programadores experientes realizado de 11 a 13 de fevereiro de 2001
em Utah, Estados Unidos (Williams e Cockburn, 2003). Todos os programadores
participantes desta reunião possuíam grande experiência em desenvolvimento de
software e muitos deles já haviam publicado alguns trabalhos relativos às novas
abordagens de desenvolvimento. A reunião teve como resultado a formação de uma
declaração com um conjunto de afirmações de consenso de todos os presentes. Esta
declaração ficou conhecida como Manifesto Ágil (Beck et al., 2001a). O Manifesto Ágil
foi fundamental para a unificação das abordagens propostas pelos defensores da
abordagem ágil de desenvolvimento, pois declara uma priorização comum de valores
entre suas propostas de processo de desenvolvimento. Após a definição do Manifesto
Ágil, diversas abordagens que partilhavam das declarações deste manifesto vieram a
ser conhecidas como métodos ágeis de desenvolvimento de software, tais como
scrum e extreme programming.
No Manifesto Ágil são descritos quatro valores fundamentais (Beck et al., 2001a):


Indivíduos e iterações acima de processos e ferramentas.



Software em funcionamento acima de documentação abrangente.



Gestão colaborativa com o cliente acima de negociação de contratos.



Prioridade

de

preestabelecido.

resposta

às

mudanças

acima

de

seguir

um

plano
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As similaridades entre métodos ágeis não se limitam apenas às declarações do
Manifesto Ágil, mas também são encontradas na descrição dos princípios deste
manifesto (Beck et al., 2001b). Estes princípios podem ser descritos como:

1. Satisfação do cliente com entrega de software breve e contínua: O cliente tem
que estar completamente satisfeito validando o artefato entregue.
2. Aceitação a mudanças nos requisitos: Permite que os requisitos predefinidos
possam ser alterados durante o processo de desenvolvimento.
3. Maior frequência na entrega de software: Entregas mais rápidas e em espaços
de tempo definidos (ciclos de desenvolvimento).
4. Interação entre pessoas de negócio e desenvolvedores: Relação mais informal,
sem documentações formais, entre os desenvolvedores e os responsáveis por
definir requisitos.
5. Motivação: Os projetos devem ser construídos ao redor de pessoas motivadas,
dando-lhes as ferramentas necessárias e confiando que farão o melhor
trabalho. Comunicação clara e objetiva: O método mais eficaz de se transmitir
a informação, e através de uma conversa cara a cara.
6. Software executável como métrica primária de sucesso: Software funcionando
é a medida primária no processo de desenvolvimento.
7. Ritmo sustentável de desenvolvimento de software: Todos os envolvidos no
processo de desenvolvimento, devem ser capazes de manter indefinidamente
o ritmo de trabalho. Não havendo exageros no ritmo de trabalho e períodos de
descanso aos membros dos times respeitados.
8. Excelência técnica: Contínua atenção à excelência técnica e bom design,
aumenta a agilidade.
9. Simplicidade acima de tudo: O software entregue deve ser simples e eficaz,
sem desenvolvimentos desnecessários.
10. Equipes auto gerenciáveis: As melhores arquiteturas, requisitos e definições
nascem de times auto gerenciáveis.
11. Retrospectiva e análise periódica na equipe: Em cada ciclo de desenvolvimento
do software, o time deve se reunir para avaliar o trabalho realizado e otimizar
para os próximos ciclos.
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O conjunto de princípios acima descrito pode ser generalizado entre os métodos
ágeis disponíveis, tendo em vista a generalidade implícita na definição do Manifesto
Ágil. A valorização destes princípios pode levar à realização de uma série de
diferentes práticas em um ambiente de desenvolvimento.
Pesquisas recentes (VersionOne, 2013) tem evidenciado diversos benefícios na
adoção dos métodos ágeis no processo de desenvolvimento de software das
empresas. Entre as principais razões para adoção de métodos ágeis pelas empresas,
tem-se a agilidade na entrega de produtos (time to Market), facilidade no
gerenciamento de mudanças de prioridades de desenvolvimento, aumento da
produtividade e um melhor alinhamento entre as áreas de negócios das empresas e
os times de desenvolvimento.
Ainda são citadas em VersionOne (2013) os principais benefícios na adoção de
métodos ágeis, que são: a facilidade no gerenciamento de mudanças de prioridade
de funcionalidades do sistema, aumento e melhoria na visibilidade do projeto,
aumento de produtividade de desenvolvimento, aumento na moral do time de
desenvolvimento, agilidade na entrega de produtos (time to Market) e aumento na
qualidade de desenvolvimento do software.
Pesquisas do MIT evidenciam que agilidade é chave para o sucesso
organizacional, nos quais estudos revelam que empresas que adotam métodos ágeis
aumentam a receita 30% mais rápido e geram 37% mais lucros do que as não-ágeis
(HighSmith, 2011). Ainda segundo HighSmith (2011), qualidade ou a falta dela
continuam ainda sendo a questão central para a agilidade eficaz.

2.2. Scrum
Scrum é o método ágil mais adotado quando se fala em gerência de projeto e
desenvolvimento de software (VersionOne, 2013). Ele

é um método de

desenvolvimento de software interativo e incremental, e suas funcionalidades vão
sendo criadas ao longo do tempo. O desenvolvimento também é adaptativo baseado
nas adequações de requisitos do produto (Beedle et al., 2000).
Schwaber (2008) define o Scrum como um conjunto simples de regras e
práticas que englobam a transparência, inspeção e adaptação de requisitos em um
controle de processos empíricos.
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O Scrum se relaciona com tarefas de acompanhamento ágil, em aspectos como
a utilização do gráfico de burndown. O gráfico de burndown é um quadro que resume
informações importantes relativas ao escopo planejado da iteração atual e o que foi
entregue até o momento, bem como a relação destas entregas com uma estimativa
de cenário ideal (baseando-se em uma entrega linear das tarefas do escopo).
Schwaber (2008) define o gráfico de burndown como uma visão analítica entre o que
foi previsto e o realmente entregue.
Ainda para Schwaber (2008), o gráfico de burndown também é uma forma
excelente de se visualizar a correlação entre a quantidade de trabalho restante em
cada ponto no tempo e o progresso da equipe de desenvolvimento em reduzir seu
trabalho durante esse tempo. É uma das principais ferramentas utilizadas por times
de desenvolvimento que utilizam o Scrum.
Figura 2.1 Burndown chart

Fonte: Straub (2009)

Schwaber (2008) menciona que a implementação utilizando Scrum é baseada
em 3 papéis: Product Owner (PO), o time e o Scrum Master. O PO representa os
interesses da empresa. Ele é responsável por criar a lista de funcionalidades do
produto (Product Backlog), priorizar junto ao time a ordem das entregas e dar o aceite
final nas validações das funcionalidades. A lista de funcionalidades, as chamadas
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histórias, estão contidas no Product Backlog e o PO deve levar em consideração o
maior valor agregado ao negócio e maior ROI (Return of Investment) na sua
priorização. O time é responsável por desenvolver as histórias definidas pelo PO
gerando novas funcionalidades. O time é auto gerenciável, auto organizável e
multidisciplinar. O Scrum Master é responsável por disseminar e manter os processos
do Scrum, por ensinar a novos membros os processos, por ajudar a disseminar a
cultura na organização e trabalhar como um facilitador do time diante de possíveis
impedimentos que possam ser encontrados no processo de desenvolvimento.
Segundo Schwaber (2008), um projeto de desenvolvimento de software com
Scrum pode começar com um simples documento de visão do produto, uma estimativa
base de custo e tempo para o desenvolvimento. A visão pode não ser muito clara num
primeiro momento, mas se consolidará com a evolução do desenvolvimento do
produto.
Os itens e a serem desenvolvidos no projeto são definidos como histórias. O
desenvolvimento destas histórias pelo time se dá durante os sprints, que são ciclos
de desenvolvimentos, que podem variar de 1 a 4 semanas. Antes do início do sprint é
feita uma reunião de Planejamento do sprint 1 (sprint planning 1). Nessa primeira
reunião o PO define com o time quais histórias quer priorizar. Ele e o time definem
quantas histórias conseguem implementar durante o próximo sprint. Depois é
realizada a reunião de planejamento do sprint 2 (sprint planning 2), na qual o time
divide as histórias em tarefas, que são atividades que podem durar no máximo 8 horas
(um dia de trabalho de um profissional). As tarefas são colocadas num quadro branco
(fig. 2.1) e divididas em 3 estágios: Planejadas (to do), em andamento (work in
progress) e concluídas (done). Ao final do sprint existe a reunião de Revisão (Review),
na qual o PO avalia e define o aceite da entrega das histórias pelo time.
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Figura 2.2 Quadro para gerenciamento de sprints no Scrum

Fonte: UOL

Duas outras reuniões importantes no processo de desenvolvimento em Scrum
são a reunião de Estimativa (Estimation), na qual o time avalia o esforço de
desenvolvimento das histórias existentes no backlog do produto e a reunião de
Retrospectiva (Retrospective), em que é discutido o sprint anterior do time,
documentando as lições aprendidas e evoluindo sobre os erros e problemas
enfrentados. Não existe um número preciso de reuniões de Estimativa, dependendo
da quantidade de histórias a serem estimadas.
O quadro da figura 2.2 demonstra um processo de desenvolvimento de
software utilizando o Scrum e Kanban para a execução de histórias.
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Figura 2.3 – Ciclo de iteração de desenvolvimento com Scrum

Fonte: Adaptado de Schwaber (2008).

A figura 2.3 descreve o ciclo de interação no processo de desenvolvimento em
Scrum, demonstrando as suas fases e o tempo médio estimado nas atividades de
desenvolvimento do time, que são os sprint plannings (2 a 4 semanas) e os daily
meetings (a cada 24 horas). O ciclo de interação descrito na figura é um ponto de
partida para a utilização do Scrum e os times devem adequar e evoluir o seu processo
de desenvolvimento da forma que lhes for mais conveniente.

2.3. Dívida técnica
O termo dívida técnica (technical debt - TD) tem sido bastante discutido pela
comunidade científica e até hoje não se criou uma teoria formal sobre o assunto. Ainda
não existe uma definição técnica clara (BOB, 2009; MCCONNELL, 2007; FOWLER,
2009) nem uma definição científica (BROWN, et al., 2010) sobre o que pode ser
caracterizado como dívida técnica. Alguns autores fizeram uma definição da metáfora
baseado na definição dada por Cunningham (1992).
Steve McConnell (2007) define a dívida técnica como sendo a opção que uma
determinada organização assume quando escolhe uma abordagem de projeto que é
oportuna em curto prazo, mas que aumenta a complexidade e tem aumento de custo
com passar do tempo. Ele classifica a dívida quanto ao seu caráter deliberativo em
intencional e não intencional. A dívida não intencional é aquela incorrida sem intenção,
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como por exemplo, “código sujo” inserido pela falta de conhecimento de boas práticas
de desenvolvimento. A dívida intencional diz respeito às decisões tomadas, de forma
consciente, de se adotar uma estratégia de projeto de software ou arquitetura não
sustentável a longo prazo, mas que resulta de alguma forma, em algum benefício a
curto prazo. Um exemplo de dívida intencional é a decisão de utilizar código de baixa
qualidade para os padrões de projeto, deixando para revisá-lo depois. Uma
justificativa comum para esse tipo de dívida é a de que é necessário finalizar a versão
atual do desenvolvimento para se iniciar outra.
No aspecto estratégico, McConnell (2007) classifica a dívida técnica em duas
categorias:
o Dívida de longo prazo: É uma dívida que a empresa assume estrategicamente
e pagará ao longo do tempo. Ex: Modificação do sistema de gerenciamento de
banco de dados de uma aplicação em decorrência do aumento de número de
usuários que a utilizam.
o Dívida de curto prazo: Essa é uma dívida recorrente e precisa ser paga
frequentemente. Ex: Refatoração de uma tela de sistema para uma entrega de
curto prazo por necessidade da área de negócios da empresa.

McConnell (2007) faz uma divisão no plano estratégico das dívidas técnicas,
porém ele não exemplifica claramente essa divisão com formas e produtos de
desenvolvimento de software.
Bob (2009) define a dívida técnica como o compromisso entre as restrições de
prazo na entrega de funcionalidades e expectativa de clientes que o time de
desenvolvimento e a área de negócios tem que assumir para atender. Contrapondo
McConnell (2007) ele considera inexistente dívida não intencional, sendo que a dívida
é adquirida de uma decisão estratégica e implementada com código limpo e correto.
Fowler (2009) definiu um quadrante de classificação de dívida técnica, com as
seguintes categorias, conforme a figura 2.4:
Prudente e Imprudente: Quando a dívida é classificada como prudente, o time sabe
que a está contraindo e arcando com as consequências. Na classificação de
imprudente, o time até conhece as boas práticas de desenvolvimento, mas decidem ir
no caminho mais rápido sem gerar um “código limpo”.
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Intencional e Inconsciente: Na classificação intencional, o time tem conhecimento
que está assumindo uma dívida técnica. Já na forma inconsciente não tem.

Figura 2.4: Quadrante de classificação de dívida técnica

Imprudente

Prudente

"Não temos tempo para
projeto"

"Vamos embarcar agora e lidar
com as consequencias"

Intencional
Inconsciente
"Em que camada?"

"Agora sabemos como deveríamos
ter feito"

Fonte: Adaptado de Fowler (2009)

Guo (2009) adota uma visão ainda mais ampla do fenômeno e define dívida técnica
como qualquer artefato imaturo, incompleto ou inadequado que afeta as atividades
subsequentes de desenvolvimento e manutenção.
Brown et al. (2010) define conceitos e tipos de dívida técnica baseados em
algumas propriedades. Elas vêm sendo objeto de estudos por pesquisadores há um
certo tempo:
o Visibilidade: Surgem problemas significativos quando a dívida técnica
não é suficientemente visível. Em muitos casos, ela foi gerada e é visível
somente por algumas pessoas que não a documentaram ou divulgaram.
Porém, ela não é visível a outras pessoas que por ventura terão que
pagá-la.
o Valor: Levando em consideração o lado financeiro, a dívida técnica,
quando gerenciada de forma correta, pode ser um dispositivo para
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agregar e gerar valor. O valor é a diferença entre o sistema atual como
ele é e o sistema de forma ideal para lançar no mercado. Os atributos
que permitem tal avaliação são difíceis de prever.
o

Valor real: O valor atual dos custos de dívida técnica, incluindo o tempo
e incerteza de impacto, devem ser registrados para a análise de custo,
incluindo o impacto futuro.

o Sinergia da dívida: O acúmulo de dívidas deprecia muito o sistema,
consequentemente prejudicando a qualidade e podendo levar a um
estado irreparável.
o Tipos de dívida: É importante fazer uma distinção entre a dívida
intencional e não intencional. A intencional é aquela adquirida por algum
motivo consciente. A não intencional, é causada inconscientemente e
que ocorre em algum ponto por não se usar as boas práticas de
desenvolvimento de software. Principalmente por mudanças no
ambiente ou por algum fator que pode ter ocorrido acarretando a
desvalorização do sistema.
o Impacto da dívida: É importante ter o controle da localização da dívida
técnica, dos impactos no sistema e dos componentes que precisam
sofrer reescrita para saná-la.
Aqui não estão englobadas todas as fases no desenvolvimento de software e
existem outras propriedades no que tange à dívida técnica. Nem toda dívida
precisa ser paga. Existem diversas situações em empresas e em sistemas legados
que possuem diversas dívidas técnicas. Porém a empresa opta por não pagá-la,
pois o custo do pagamento muitas vezes é maior do que deixar o sistema em
funcionamento mantendo-o com essa dívida. Outro ponto é, que se a empresa
decide quitar a dívida técnica é muito difícil definir a taxa ou a estratégia de
pagamento. Fazendo uma analogia a uma dívida financeira, ela é gerada
baseando-se em uma ação deliberada de empréstimos, mas em software, a dívida
pode surgir devido a mudanças nos fatores ambientais que estão fora do controle
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do desenvolvimento da equipe, mesmo que decisões aparentemente corretas
foram tomadas. Se não existe uma evolução do sistema, novas mudanças no
ambiente podem começar a causar o pagamento de juros altos (BROWN et al.,
2010).
Muitos aspectos referentes à dívida técnica são intuitivos e convincentes,
porém não existe uma fundamentação teórica e científica para definir com rigor a
sua identificação e incidência. Seguem algumas questões de pesquisa em aberto
sobre dívida técnica identificadas durante o 1º Internacional Workshop of Technical
Debt (BROWN, et al., 2010):
o Oportunidades de reescrita de código: Mesmo quando se tem sistemas
funcionando corretamente, pode-se incorrer em dívidas técnicas
decorrentes de problemas de implementação, que são muito difíceis de
se identificar.
o Questões

arquiteturais:

Como

a

definição

arquitetural

pode

comprometer o sistema no futuro, e como monitorar decisões
arquiteturais para que problemas futuros sejam controlados.
o Identificando as principais causas da dívida técnica: Existem diversas
fontes potenciais de dívidas técnicas, sejam más práticas de engenharia
de software até decisões conscientes. São necessárias pesquisas para
identificar mais claramente como a dívida técnica é gerada, como é
controlada e como é sanada.
o Questões sobre a medição: Como medir a dívida técnica. Existem
diversas formas e pesquisas de mensuração, sejam referentes ao valor
da dívida propriamente dito, sejam os juros gerados. Cada tipo de dívida
gerada tem uma forma diferente de mensuração.
o Artefatos que não são códigos: Existem diversas fontes de dívidas
técnicas que não são artefatos de software, como por exemplo,
documentos de projeto, de plano de testes e de requisitos.
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o Monitoramento da dívida técnica: É necessário ter um controle sobre a
incidência da dívida técnica no projeto, monitorando a sua evolução para
que ela não fuja ao controle. São necessárias ferramentas e técnicas de
monitoração e acompanhamento.
o Questões referentes a processos: São necessários processos que
auxiliem as empresas na tomada de decisões para saber o que fazer
quando ocorre a dívida técnica e muitas vezes evitá-la.

Segundo Allman (2012), a dívida técnica é inevitável, e o objetivo não deve ser
eliminá-la e sim administrá-la. Nas discussões atuais sobre dívida técnica, tem-se a
percepção de que o assunto é exclusivo a programadores e desenvolvedores de
software, e isso não é verdade. Pode-se citar, como exemplo, a área de Operações
de TI de uma empresa: ao se evitar a atualização de um disco armazenador de dados
(disk array), com o propósito de se evitar aumento de custos de hardware, é um tradeoff entre a dívida técnica e o custo financeiro associado. Ao se projetar um Data Center
e houver falta de energia ou refrigeração também está se incorrendo numa dívida
técnica. Outro exemplo, é não se automatizar um processo manual. Administradores
de sistemas que não têm o hábito de documentar processos, ou não repassam o
conhecimento aos demais colegas das rotinas operacionais também podem ser
citados como exemplos. Ao se tratar a gestão de riscos, muitas vezes as empresas
estão contraindo uma dívida técnica, ao se apostar que o ambiente ficará sem espaço
em disco ou largura de banda de redes, que o dia não será muito quente e não haverá
superaquecimento do sistema, que as execuções das rotinas do sistema serão bem
sucedidas e que o processo manual não se tornará um gargalo.
Ainda segundo Allman (2012), algumas questões relativas a pessoas também
podem levar a outra forma de dívida técnica: partes de sistemas que são dominadas
e mantidas por uma única pessoa. Às vezes isso acontece pela limitação no time
operacional, mas pode também ser causado por pessoas inseguras que pensam que
se repassarem o conhecimento, serão dispensadas.
Tonin (2011) identificou e caracterizou com sucesso cenários de dívida técnica
em seu estudo. Ela conseguiu caracterizar, através de um estudo de caso, a incidência
de dívida técnica num sistema utilizado em aplicações móveis. O estudo consistiu no
mapeamento e identificação das modificações no sistema por meio de uma análise
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histórica, realizada através de estudo de documentações, reuniões e entrevistas com
membros dos projetos, e a partir daí conseguiu identificar a ocorrência da dívida e
mensurar, em homens/hora de trabalho, o valor estimado do pagamento dos juros
incorridos. A partir dessa pesquisa, foi definido um método de trabalho no qual a dívida
técnica é analisada em projetos em andamento ou já concluídos. O método é descrito
nas etapas:
o Etapa 1 - Conhecimento do projeto e identificação de mudanças: Nesta
etapa se terá um conhecimento detalhado do sistema em estudo e
conhecimento do histórico de evolução ao longo do seu ciclo de
desenvolvimento. O objetivo principal é inserir o pesquisador no contexto
e na história do caso em estudo.
o Etapa 2 - Seleção das mudanças para investigação: Será feita uma
reconstrução histórica do sistema em estudo e serão demarcados os
pontos no momento em que mudanças que poderiam causar um grande
impacto no sistema fossem solicitadas e mudanças que tivessem gerado
reescritas de código fossem identificadas.
o Etapa 3 - Coleta de dados sobre as mudanças identificadas: Com as
mudanças no software identificadas, nesta etapa serão coletadas
evidências sobre a decisão que originou a mudança e/ou solicitação de
mudança, quais as motivações e quais os benefícios priorizados que
justificassem a opção da mesma. Analisando versões de software
posteriores ao momento da mudança, buscará se encontrar evidências
de pagamentos da dívida técnica, e caso tenha ocorrido, quais os juros
incorridos e os benefícios gerados.
o Etapa 4 - Identificação dos motivos das decisões que levaram às Dívidas
técnicas e os seus impactos: Serão investigados os motivos que
originaram a dívida técnica, seja por meio de evidência documental ou
entrevista, e posteriormente serão analisados os impactos decorrentes
da dívida no sistema objeto de estudo.
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Figura 2.5: Método para identificação e caracterização de dívida técnica

Caracterização de
decisões que levaram
ou não a dívida
técnica em
determinados casos e
diferentes contextos

Objetivos: Identificar decisões que
levaram ou não à divida técnica,
caracterizar os casos e contexto
que as mesmas influenciaram

Fonte: Tonin (2011)

2.3.1. Gerenciamento da dívida técnica
Segundo estudos de McConnel (2007), ao contrário da dívida financeira, as
empresas não têm uma visibilidade clara sobre o que é a dívida técnica e os times
de desenvolvimento tendem a ignorá-la. O motivo mais citado por eles para evitála é o fato de ter que comunicar a sua existência à área de negócios e explicar sua
implicação e não por que precisa ser paga futuramente. É muito difícil convencer
a empresa a utilizar investimentos para o pagamento da dívida técnica. São
sugeridas por ele duas abordagens para uma maior visibilidade e gerenciamento
da dívida técnica:
o Manter uma lista de dívidas como em um backlog do produto inseridas em
histórias em sprints de desenvolvimento com Scrum.
o Realizar estimativas de esforço e tempo para executá-las e adicionar ao
cronograma do produto.
o Manter uma lista de dívidas técnicas catalogadas para o produto, com o esforço
de desenvolvimento para pagar a dívida documentada, juntamente com um
cronograma. O cronograma deve ser constantemente monitorado, pois
passando mais de noventa dias a dívida pode ser considerada crítica.

Fowler (2012) cita que os ciclos de desenvolvimentos rápidos e constantes
utilizados nos processos de desenvolvimento atuais, principalmente em empresas de
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desenvolvimento para Internet, facilitam a aquisição da dívida técnica, porém da
mesma forma, facilitam o seu pagamento. Ele cita que se for bem gerida, possibilitase a liberação de funcionalidades de uma maneira mais rápida, antecipando o retorno
ao cliente. Porém, se a dívida técnica não for paga rapidamente, pode trazer grandes
prejuízos às empresas.
Guo (2009) propõe um mecanismo para o gerenciamento da dívida técnica. O
gráfico 2.5 demonstra as informações a serem documentadas:

Figura 2.6 - Identificação de dívida técnica

Fonte: Adaptado de Guo (2009)

Guo (2009) ainda define 4 pontos, no processo de desenvolvimento de software
no qual a dívida técnica é adquirida:
o Testes: Dívida técnica adquirida toda vez em que testes de aplicações
são suprimidos, ignorados ou mal realizados.
o Defeito: Adquirida toda vez que um defeito é encontrado, mas não é
corrigido na versão atual do software.
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o Documentação: Adquirida quando se realiza a implementação de
alguma funcionalidade no software, porém a documentação associada à
modificação não é atualizada.
o Problemas arquiteturais e na codificação: Adquirida toda vez que são
identificadas deficiências no código da aplicação, tais como falta de uso
de boas práticas de implementação e falhas na arquitetura da aplicação.

O objetivo desse controle é monitorar a dívida técnica. Com isso, os próximos
passos são definir quais dívidas técnicas serão resolvidas na próxima entrega do
produto e manter uma lista das dívidas técnicas pendentes, para que elas sejam
monitoradas. (GUO, 2009).
Seaman definiu um arcabouço no qual ela expõe os passos para um eficaz
gerenciamento de Dívida Técnica. Primeiramente é necessário identificar a dívida
técnica identificando também a sua causa. Pode ser derivada de falhas na
documentação, falhas na arquitetura do produto ou falha nos testes. Como segunda
atividade é necessário estimar a dívida técnica, prevendo o esforço necessário para o
seu devido pagamento. Como terceiro passo a tomada de decisão sobre o seu
pagamento, onde a dívida técnica, com os seus impactos no produto e estimativa de
pagamento são levados aos tomadores de decisão para definição do que fazer.
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Figura 2.7: Arcabouço para identificação e gerenciamento de dívida técnica

Fonte: Carolyn Seaman

Seaman (2013) descreve que o gerenciamento da dívida técnica é baseado em
tomadas de decisões. O estudo analisa algumas técnicas para suporte na tomada de
decisões na abordagem sobre dívida técnica, mencionando que se deve estudar mais
profundamente cada tópico abordado. São abordadas as dificuldades dos times de
desenvolvimento em trabalhar sobre sistemas com grande quantidade de
funcionalidades e recursos limitados tornando o trabalho de gerenciamento da dívida
técnica mais difícil. É fundamental deixar visível a DT para os tomadores de decisão,
para que não tragam prejuízos a longo prazo para o desenvolvimento do produto. O
estudo ainda sugere algumas formas e técnicas no suporte a tomada de decisão no
pagamento da dívida técnica.
Seaman também consegue em seus estudos, demonstrar formas teóricas que
visam o gerenciamento de dívida técnica, e através desses estudos, modelos e
processos eficientes poderão surgir.

As teorias demonstradas no trabalho tentam conceituar e definir dívida técnica
e procuram definir maneiras e processos para gerenciá-la. Porém ainda existem
muitas lacunas a serem preenchidas e muitos estudos ainda são necessários para
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conceituar tecnicamente a metáfora. Formas de tomada de decisão das empresas
para não incorrer em dívida técnica e formas de gerenciamento e controle da Dívida
precisam ser estudados, visando redução de custos para as empresas.

2.4. Conclusão
Apesar de recente, a metáfora de Cunnigham (1992) referente a dívida técnica
originou muitos estudos com o objetivo de caracterizá-la e conceituá-la (McConnel,
2007; Bob, 2009; Guo, 2009; Brown et al., 2010; Allman, 2012; Fowler, 2012). A
comunidade científica procurou contribuir ao esclarecer as incertezas a respeito da
metáfora, e ao desenvolver pesquisas sobre dívida técnica com fundamentações mais
firmes. Porém, essas fundamentações se limitam ao âmbito teórico, sendo que não
conhecemos nenhum estudo de caso que analise e categorize empiricamente o
conceito de dívida técnica no contexto de métodos ágeis de desenvolvimento de
software. Como exceção, temos a pesquisa realizada por Tonin (2011) no qual ela
identificou e caracterizou a Dívida Técnica através de um estudo de caso real e ainda
definiu um método de trabalho. Este trabalho assume o desafio de identificar e
caracterizar dívida técnica baseado no método definido por Tonin (2011) durante a
evolução de um projeto de software, a fim de encontrar evidências empíricas da sua
ocorrência, também definir formalmente e de forma mais concreta as propriedades da
dívida técnica como ocorrida na prática.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste capítulo serão apresentados os sistemas que serão alvo da pesquisa e a
forma de coleta e análise das informações para a caracterização de dívida técnica.

3.1. Problema
Como exposto no capítulo anterior, não se sabe ao certo o que realmente
caracteriza a dívida técnica, não há um consenso na comunidade técnica nem
acadêmica sobre o que a determina e não existem métodos e modelos efetivos para
a sua identificação e gerenciamento. Com o objetivo de adequar um modelo de
gerenciamento de dívida técnica, levando-se em consideração as ferramentas e
processos já adotados pelos times de desenvolvimento na empresa, esse estudo
procura responder as seguintes perguntas:


Quais ferramentas e processos são utilizados pelos times de desenvolvimento
no desenvolvimento de software?



Utilizar um modelo de gerenciamento de dívida técnica, baseado nestas
ferramentas e processos preexistentes, fará o time de desenvolvimento, na
concepção do software, pensar duas vezes antes de adquirir uma?



Com o modelo de gerenciamento de dívida técnica proposto implementado,
diminui-se a ocorrência de dívida técnica?



Tornou mais fácil para os membros do time a identificação do que é dívida
técnica e a tomada de decisão junto ao Product Owner no seu pagamento?

3.2. Desenho do Estudo
O método de pesquisa utilizado foi baseado no método Action Research criado por
Baskerville (1999). No seu artigo, ele diz que "... A argumentação fundamental da
Action Research é que os processos sociais complexos podem ser melhor estudados
através da introdução de alterações em seus processos e observando os efeitos
dessas mudanças ...". Action Research tem o interesse de ajudar a organização
formulando uma série de soluções experimentais baseadas em uma teoria ainda não
testada e em evolução (Baskerville, 1999).
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Segundo Whyte et al. (1991), a abordagem da Action Research tradicional foi
estendida em uma forma conhecida como "Action Research participativa". Nela, os
membros da organização que estudamos estão ativamente engajados na busca de
informações e ideias para orientar suas ações futuras.
Conforme Baskerville, a descrição mais comum de Action Research é detalhada
em cinco fases cíclicas:
Figura 3.1: Fases de ciclo de pesquisa – Action Research

Fonte: Adaptação de Baskerville 1999

O ciclo acima, definido por Barkesvile como sistema de infraestrutura do cliente é
a especificação e um acordo que constitui o ambiente de pesquisa. Ele fornece a
autoridade, ou sanções no qual os pesquisadores e profissionais envolvidos na
pesquisa possam especificar ações. Ele também legitima essas ações com a
expectativa expressa de que, eventualmente, estes irão ser benéficos para o cliente
ou organização. Considerações encontradas dentro do acordo podem incluir os limites
do domínio da pesquisa. Ele também pode reconhecer claramente a liberdade dos
pesquisadores para disseminar o aprendizado que se ganha na pesquisa.
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Diagnóstico
Diagnosticar corresponde à identificação dos principais problemas que são as
causas subjacentes do desejo da organização para a mudança. O diagnóstico envolve
a auto interpretação do problema da organização, e não através de um processo de
simplificação, mas sim de uma forma holística. Esse diagnóstico desenvolve certos
pressupostos teóricos (uma forma de trabalho, por exemplo) sobre a natureza da
organização e seu domínio do problema.
Diagnosticar significa identificar os principais problemas a serem trabalhados ou
corrigidos na organização, como por exemplo um processo de desenvolvimento de
software que não funciona bem ou um call center que não atende os requisitos de
vendas da empresa.

Plano de ação
Pesquisadores e profissionais da organização colaboram nesta atividade. Esta
fase especifica ações organizacionais que melhoram os processos primários. Essas
ações previstas almejam um estado futuro desejado para a organização, e as
mudanças que permitam alcançar tal estado. O plano de ação estabelece a meta e a
abordagem das mudanças.

Ações tomadas
Ações tomadas implementam o plano de ação. Os pesquisadores e profissionais
da organização envolvidos no trabalho participam ativamente desta fase, executando
as mudanças que tem que ser feitas.

Avaliação
Depois das ações estarem concluídas, os pesquisadores e demais envolvidos
analisam os resultados. A avaliação determina se o modelo teórico definido foi
implementado e se este modelo surtiu algum efeito.

Especificando o aprendizado
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Enquanto a atividade de especificar o aprendizado é formalmente aceita, tornase um processo contínuo. O conhecimento adquirido na pesquisa-ação (se a ação foi
bem sucedida ou não) pode ser direcionado para três públicos:
• Em primeiro lugar, a reestruturação das normas organizacionais para refletir o novo
conhecimento adquirido pela organização durante a pesquisa.
• Em segundo lugar, onde a mudança não foi bem sucedida, o conhecimento pode
fornecer bases para o diagnóstico das pesquisas futuras.
• Finalmente, o sucesso ou o fracasso do referencial teórico pode fornecer
conhecimentos importantes para a comunidade científica para lidar com o futuro
ambiente de pesquisa.

3.3. Coleta de dados
Os dados coletados para base de uma pesquisa podem ser qualitativos ou
quantitativos. Dados quantitativos envolvem números, enquanto os qualitativos
envolvem, palavras, descrições, fotos, diagramas, etc. A análise quantitativa é feita
através de estatística e análise qualitativa é feita através de categorização e
classificação. Estudos de caso tendem principalmente a basear-se em análise
qualitativa, no entanto, uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos,
geralmente fornecem uma melhor compreensão do fenômeno estudado (Seaman,
2009). Esse método é chamado de método misto (Robson, 2002). O processo de
pesquisa também pode ser categorizado como fixo ou flexível (Anastas, 1994,
Robson, 2002). Em um processo de design fixo, todos os parâmetros são definidos
no início do estudo, enquanto em um processo de design flexível, parâmetros chave
do estudo podem ser alterados ao longo do estudo. Outro fator importante para
aumentar a precisão da pesquisa empírica é utilizar-se de triangulação, que significa
analisar o objeto estudado por ângulos diferentes, utilizando fontes de dados
diferentes, proporcionando assim uma maior visão do caso estudado, (Easterbrook,
2007).
Existem três diferentes tipos de triangulação que podem ser aplicadas (Stake, 1995):


Triangulação de Dados: utilizando mais de uma fonte de dados ou recolhendo
os dados em diferentes ocasiões.



Triangulação Metodológica: combinando diferentes tipos de métodos de coleta
de dados, por exemplo, métodos qualitativos e quantitativos.
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Triangulação e Teoria: utilizando teorias alternativas ou ponto de vista. Um
estudo de caso nunca irá fornecer conclusões com significância estatística,
pelo

contrário,

muitas

evidências

diferentes,

números,

declarações,

documentos estão interligados em conjunto para apoiar uma conclusão forte e
relevante (Easterbrook, 2007).
Embasado nestes estudos foram utilizadas técnicas qualitativas de coleta de
dados. O processo de coleta, análise e observação foi realizado de forma flexível. O
uso desta forma foi imprescindível, visto que na literatura existem poucos estudos que
possam auxiliar no direcionamento de que dados observar e coletar. Em pesquisas
investigativas, o maior número possível de informações cruzadas fornece dados mais
ricos e consistentes. Utilizou-se também do processo de triangulação metodológica,
pois, houve o cruzamento de informações em gravações realizadas, entrevistas,
questionários e e-mails trocados com os membros dos times.

3.4. Seleção da amostra de análise
O caso a ser estudado foi selecionado com base no método de amostragem
intencional (Yin, 1998). Esta abordagem é comumente utilizada, quando o objetivo da
pesquisa é explorar, entender ou encontrar evidências sobre algo. Neste método
deve-se buscar por casos que possuam informações relevantes e abundantes para o
problema da pesquisa, sempre tentando coletar ao máximo informações que possam
agregar conhecimento ao meio (Yin, 1998). O mesmo tipo de amostragem foi utilizado
para a seleção dos times que foram convidados a participar da pesquisa.

3.5. Contexto do estudo
Esta pesquisa foi realizada numa empresa de grande porte no mercado de TI que
possui diversos produtos de Internet. A empresa foi fundada em 1996 como provedor
de serviços em Internet focando em conteúdo e serviços discados. A partir daí foi
diversificando a sua gama de produtos e serviços e evoluindo juntamente com as
tecnologias e práticas adotadas no mercado de Internet. Possui uma área de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) que é responsável pela concepção, desenvolvimento e
manutenção de todos os produtos e serviços providos pela empresa. Todo o
desenvolvimento de software é baseado em Métodos Ágeis, com foco principal em
Scrum. O time de desenvolvimento da empresa é composto por mais de 150
desenvolvedores divididos em aproximadamente 30 times de desenvolvimento de
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Scrum. Considerando a forma de trabalho da empresa, a pesquisa irá trabalhar com
3 times de desenvolvimento definidos pelos gestores da empresa. A pesquisa tem
como objetivo avaliar a forma como os times utilizam o Scrum, levando em
consideração o processo e ferramentas utilizados, e a partir daí encontrar uma forma
de integrar o conceito de dívida técnica no processo de desenvolvimento da empresa.
Após isso, avaliar qual o impacto para os times nesta adoção.

3.6. Forma de trabalho (Desenvolvimento da pesquisa)
Foi realizado uma reunião com o gestor responsável pela área de P&D da
empresa, e todos os responsáveis de produtos para que se pudesse explicar o
contexto da pesquisa e o propósito a ser atingindo. Depois da apresentação foram
selecionados de forma intencional (Yin, 1998), os projetos que seriam foco da
pesquisa. Seguem detalhes das equipes abaixo:
Projeto de Monitoração e Automação: O sistema funciona como uma plataforma que
é integrada a todos os produtos desenvolvidos na empresa. O sistema tem como
principais características a monitoração de servidores, monitoração gráfica,
automação de entrega de servidores, automação de entrega e manutenção de
componentes de software em produção e controle de acesso ao ambiente de
produção da empresa.
Projeto de plataforma de Host: O sistema consiste em uma plataforma de venda e
provisionamento de hosts de servidores na Internet, no qual o cliente solicita o
equipamento através de um portal e a máquina é provisionada e entregue baseada
nos requisitos do cliente.
Projeto de plataforma de domínio: Sistema responsável por toda a venda e controle
de domínios do portal. É um sistema bastante crítico e interage com quase todas as
plataformas de sistemas da empresa.
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3.7. Plano de trabalho
As atividades foram divididas em 5 etapas:
1ª Etapa:
Esta etapa foi baseada numa entrevista realizada com o responsável de
desenvolvimento do projeto para coletar informações iniciais de histórico e
características do time. O principal objetivo foi conhecer os times de desenvolvimento,
caraterísticas e histórico do projeto e o nível de conhecimento dos membros do time
com relação à dívida técnica. Essa reunião foi presencial e baseada num questionário,
conforme segue:


Avaliação da capacidade técnica e maturidade dos membros do time:


Quantos profissionais trabalham no time e o tempo de experiência de
cada um?



Qual o perfil profissional de cada membro?



A quanto tempo trabalham juntos?



Quanto tempo o processo seguido pelo time foi implementado na
empresa?



Quando o projeto foi iniciado?



É um projeto novo ou o time trabalha na manutenção do produto?



Qual o tempo de sprint do time?



Como é o envolvimento do Product Owner no processo de desenvolvimento
do produto?



Como as histórias são priorizadas?



Como a qualidade é tratada no processo de desenvolvimento do produto?



O time tem conhecimento de Dívida Técnica? Se sim, como ela é tratada no
processo de desenvolvimento de software?

2ª Etapa:
A 2ª etapa teve como objetivo alinhar informações com o time de
desenvolvimento, no qual foi explicado o contexto da pesquisa aos times e explicado
o conceito de dívida técnica. Foi realizada uma apresentação aos membros do time,
expondo os principais conceitos da dívida técnica para alinhamento do conhecimento
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sobre o tema. As atividades foram baseadas em duas reuniões: Na primeira foi
apresentado o conceito de dívida técnica utilizando uma apresentação realizada por
Carolyn Seaman. Esta apresentação durou aproximadamente 45 minutos com cada
um dos 3 times. Em uma segunda reunião, de aproximadamente 30 minutos com cada
time, foi apresentado o contexto da pesquisa, os objetivos esperados e uma sessão
de esclarecimento de dúvidas por parte dos membros das equipes.

3ª Etapa:
Essa etapa visou acompanhar os times por 3 sprints plannings, de forma a
verificar o processo seguido pelo time. Esse acompanhamento teve como objetivo
identificar que ferramentas são utilizadas no controle dos sprints, a efetividade do
processo de desenvolvimento, como é tratada a qualidade no processo de
desenvolvimento e coletar feedbacks dos membros com relação ao processo e as
possíveis falhas que os mesmos encontram. Foi escolhido o sprint planning por se
tratar de uma reunião de planejamento onde todos os participantes do projeto estão
reunidos para discutir os próximos passos do processo de desenvolvimento
(desenvolvedores, Scrum Master e PO). Nestas reuniões, sempre se discutia o
contexto de dívida técnica e quando se introduzia uma nova história. Os membros do
time sempre questionavam se determinada história dizia respeito ao pagamento de
uma dívida técnica. Essa etapa foi bastante importante para disseminar e consolidar
o conceito aos membros do time.

4ª Etapa:
Nesta etapa foi feita uma proposta aos times de um modelo para identificação
e gerenciamento da dívida técnica nos sprints. Este trabalho levou em consideração
os processos e ferramentas já adotados pelos times. A proposta foi baseada no
arcabouço definido por Seaman, no qual a identificação da dívida deve ser realizada
em 3 passos: identificação, estimativa e tomada de decisão sobre o que fazer com a
dívida técnica.
5ª Etapa: Análise dos Dados
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Após alguns sprints utilizando o modelo proposto pelos times de
desenvolvimento, foi aplicado um questionário a todos os integrantes para se obter
uma percepção sobre a sua efetividade na identificação e gerenciamento da dívida
técnica. O questionário se baseou nas perguntas abaixo:


Ficou claro o conceito de dívida técnica para você? Você acha que com ele
conseguirá produzir software com menos defeitos?



Com a identificação da dívida técnica, o time conseguiu trabalhar mais em
novas funcionalidades em vez de ficar pagando dívidas?



Você acredita que a forma de gerenciamento da dívida, utilizando o Jira, facilita
a forma como a dívida técnica é gerenciada?



Com o modelo de gerenciamento criado, acredita que de agora em diante
conseguirão produzir um software com menos defeitos e mais qualidade?
No próximo capítulo será explicado a forma de trabalho dos times de
desenvolvimento envolvidos na pesquisa no seu ciclo de desenvolvimento de
software.
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4 RESULTADOS

Neste capítulo será explicada a forma de trabalho dos times de desenvolvimento
objetos da pesquisa, explicando como eles utilizam as ferramentas no processo de
desenvolvimento, a forma como priorizam histórias e como trabalham a qualidade no
ciclo de vida de desenvolvimento do produto. Também será apresentado como o
modelo proposto de identificação e gerenciamento foi aplicado nos times de
desenvolvimento objetos da pesquisa.

4.1. Processo de qualidade de software dos times.
Os processos de qualidade dos times de desenvolvimento, são realizados de
forma independente e definidos pelos gestores dos times. Não existe uma área formal
de qualidade dentro da diretoria de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e os analistas
de qualidade fazem parte dos times de desenvolvimento. Em linhas gerais, todo o time
de desenvolvimento se sente responsável pela qualidade do produto, e com isso
sempre buscam produzir um código com o mínimo de inconsistência para que, nos
testes finais, o analista de qualidade faça a validação final para a entrada da versão
em produção.
Com relação ao gerenciamento de qualidade dos produtos, a ferramenta Jira
controla esse processo. A nova versão do software só é liberada a partir do momento
em que a qualidade do software é validada pelo analista responsável.
São adotados nos times de desenvolvimento, testes manuais e testes
automatizados. Os testes manuais são baseados em procedimentos definidos pelos
times e executados pelo analista de testes. Os testes automatizados são divididos em
dois tipos:
- Testes de validação funcional: Testes automatizados que visam validar
funcionalidades do produto e são realizados por códigos de desenvolvimento
realizados na ferramenta Selenium.
- Testes de unidade: Testes manuais ou automatizados que visam validar
funcionalidades específicas do produto.
- Testes de carga: São testes realizados em ambientes previamente preparados,
em que o objetivo é definir a capacidade de processamento do produto bem como a
infraestrutura necessária para que o mesmo funcione adequadamente. Os testes são
baseados em rotinas específicas previamente desenvolvidas pelos times de
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desenvolvimento para simular operações nos sistemas até que cheguem na
capacidade máxima de processamento.
Os times objetos da pesquisa, utilizam muito pouco testes automatizados no seu
processo de desenvolvimento.

4.2. Ciclo de entrega de versões de software no ambiente de produção
Os times de desenvolvimento trabalham em ciclos de desenvolvimento, baseado
em sprints, e no final tem como objetivo a entrega dos artefatos em produção. Na Fig.
4.1, é mostrado o processo operacional para que as versões de software sejam
entregues. Após o desenvolvimento, os próprios desenvolvedores realizam testes de
unidade para verificar erros de codificação. Num segundo momento, são realizados
testes dos analistas de qualidade, baseado em planos de testes previamente
elaborados. Dependendo do time e processo de desenvolvimento, os testes são
realizados de forma manual ou automatizada. Se os testes forem executados da forma
esperada, os componentes são validados e aptos a serem entregues em produção.

Figura 4.1: Ciclo de entrega de artefato de software em ambiente de produção

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3. Caracterização dos times e sistemas
Abaixo estão descritos detalhes dos times de desenvolvimento que
participaram da pesquisa e suas características.
4.3.1.

Projeto de Monitoração e Automação:

O projeto se iniciou em 2008, com o propósito de se criar um produto para
monitorar e automatizar os produtos desenvolvidos pela empresa. Ele funciona
como uma plataforma integrada a todos os produtos. O sistema tem como
principais características a monitoração de servidores, monitoração gráfica,
automação de entrega de servidores, automação de entrega e manutenção de
componentes de software em produção e controle de acesso ao ambiente de
produção da empresa. As ferramentas de desenvolvimento do produto são
basicamente Java, Perl, Puppet, TomCat, Webservice Jet, Sistema de filas
ActiveMQueue e Nagios. Foi mencionado que não se trata de um sistema e sim
de uma plataforma. O processo de desenvolvimento de software é o Scrum com
sprints de 3 semanas, com um time composto de 5 integrantes. Os donos do
produto (PO) definem o que tem que ser entregue, entre bugs e melhorias. O
processo de desenvolvimento é controlado na ferramenta Jira, onde todo o backlog
é registrado, estimado, priorizado e controlado. A atividade de correção de bugs
impacta bastante na produtividade do time. Conforme um membro do time afirmou:
“O time ficou aproximadamente todo o ano de 2012 corrigindo problemas
arquiteturais e não podendo evoluir muito em funcionalidades”. No ano de 2013
começaram a entregar novas funcionalidades no produto.
O processo de gerenciamento de qualidade é baseado em testes de carga e
testes manuais e funcionais baseados no que foi especificado nas histórias. O time
não trabalha com automação de testes funcionais, que de acordo com o gestor, é
devido à falta de priorização e falta de experiência da equipe no planejamento
deste tipo de testes.
O time começou a contemplar dívida técnica quando tomou conhecimento do
trabalho de pesquisa e tem considerado o tema intuitivamente nas reuniões
técnicas. Pensavam no passado em resolver o problema no momento, e a partir
de agora começam a pensar nas mudanças de longo prazo e o que uma
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determinada mudança pode trazer de prejuízos futuros. “Acredito que iremos
ganhar muito no processo de qualidade ao se falar em dívida técnica”, disse o
Scrum master do projeto.
4.3.2.

Projeto de plataforma de Host:

O projeto também foi iniciado em 2008. Na ocasião foi feito um planejamento
de sistema para ser desenvolvido de 3 a 4 meses, mas em decorrência da
estratégia da empresa em se lançar no mercado de venda de hosts. O atual
responsável técnico pelo projeto iniciou na empresa em 2010 com o produto já em
produção e com todos os módulos na versão inicial totalmente desenvolvidos,
baseado em um sistema totalmente monolítico e com grande dependência técnica
de outros sistemas. O processo de desenvolvimento, até o ano de 2010, não era
integrado ao processo baseado em Scrum definido pela empresa, e com isso os
membros do time seguiam o desenvolvimento sem a adoção de padrões e
processos existentes até então. O produto nasceu totalmente fora dos padrões de
processos de operações e das boas práticas de desenvolvimento de software.
A partir de 2010, começou-se a padronizar os processos de desenvolvimento
adotados pelo time, utilizando os definidos pela empresa, com o objetivo de melhor
o produto. Neste processo, gerou-se um grande retrabalho para reconstruir os
componentes do sistema. “Não tenho dúvida que todo esse trabalho gerado foi um
pagamento de dívidas técnicas que contraímos no passado”, relata o responsável
técnico pelo produto. Para ele, as contrações dessas dívidas técnicas talvez
tenham sido necessárias, pois se a empresa não tivesse um rápido lançamento do
produto na ocasião, talvez não tivessem se posicionado no mercado de uma forma
tão sólida como se encontram agora.
Nos últimos 3 anos, o time somente trabalhou em melhorias da plataforma. A
plataforma é baseada em Linux e permite desenvolvimentos de interface
utilizando-se phyton, pearl e PHP. O processo de desenvolvimento é baseado em
Scrum. No início do projeto, o próprio time de desenvolvimento tinha autonomia
para definir o backlog de histórias a serem executadas, porém nos dias atuais, a
área de negócios da companhia faz o papel de PO do produto. O time é composto
por sete desenvolvedores, divididos em dois times, sendo que, possuem somente
um analista de teste, prejudicando bastante o processo de qualidade do produto.
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Os testes do sistema são baseados em automação de testes funcionais em
algumas partes iniciais, porém o conceito de automação não é totalmente difundido
no processo de desenvolvimento do produto. De acordo com o Scrum Master, eles
estão pagando um alto preço por não terem priorizado em automação de testes.
Hoje eles encontram muitos problemas de qualidade no produto em decorrência
desta carência.
O produto nos dias atuais é composto por duas plataformas, sendo uma antiga
a primeira versão do produto e a outra como nova versão do produto. A divisão
dos times para atender as duas plataformas, é baseada em dois desenvolvedores
para manter a plataforma antiga e os demais no processo de desenvolvimento da
nova plataforma. O responsável técnico informou que o time não contempla dívida
técnica e somente possuem o seu conceito intuitivo.
4.3.3.

Projeto de plataforma de Domínios:

O projeto surgiu em abril de 2008, numa iniciativa da empresa para entrar no
mercado de venda de domínios de Internet. O seu processo de desenvolvimento
foi conduzido por uma empresa terceira e durou aproximadamente 6 meses.
Depois da entrega da primeira versão do software um time da empresa assumiu o
desenvolvimento e evolução do produto. Ele utiliza as linguagens de
desenvolvimento Java, PHP e Perl. Desde a sua primeira versão, o que se
desenvolveu desde então foram adaptações e configurações de interfaces do
sistema. Essas adaptações foram sendo agregadas ao produto, sem nenhum
planejamento, fazendo com que a sua manutenção se tornasse bastante
complexa.
O processo de desenvolvimento de software é baseado em Scrum, com dois
times de desenvolvimento. Um time com quatro integrantes e outro com três, sendo
que os dois trabalham em conjunto. Porém, o responsável pelo projeto relatou que
é muito difícil trabalhar desta forma, pois quando os dois times têm que trabalhar
ao mesmo tempo no mesmo componente o trabalho de uma das partes é
prejudicado. A prioridade atual do time é evoluir a arquitetura da plataforma para
diminuir a grande quantidade de bugs que existem atualmente, gerando um grande
custo operacional ao time.
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O backlog é controlado pelo PO, que prioriza as histórias baseado nas
expectativas da empresa. O time está tentando mudar a abordagem de priorização
com o PO, pois atualmente não conseguem mais desenvolver novas
funcionalidades sem melhorar a arquitetura do produto, e isso é muito difícil de ser
aceito. “Precisamos resolver todos os problemas arquiteturais do produto o mais
rápido possível, senão em pouco tempo será inviável dar manutenção neste
produto” diz o Scrum Master.
O processo de qualidade é de responsabilidade dos desenvolvedores e ainda
possuem um analista de qualidade, que é o responsável pelos testes finais. O time
usa Jira para documentar os casos de teste, e o analista de testes realiza todos os
testes finais. Eles possuem pouca automação de testes, em decorrência da falta
de tempo do time técnico para implementação, porém estão dando mais enfoque
nisto atualmente. Os testes são basicamente testes manuais funcionais.
Com relação à dívida técnica, os membros do time acreditam que a
disseminação do conceito na empresa ajudará a área de P&D a fazer negociações
com a área de negócios, levando em conta custos e benefícios do processo de
desenvolvimento, e com isso poderão demonstrar à empresa o benefício do
pagamento de uma dívida técnica. Além do mais, ajudará o time a pensar melhor
na arquitetura do produto, minimizando a contração futura de dívida técnica. “A
caracterização de uma história como dívida técnica e a possibilidade de podermos
demonstrar ao PO o custo que a empresa tem com isso, nos ajudará bastante a
convencê-lo de que a dívida tem que ser paga”, disse o Scrum Master do projeto.

4.4. Apresentação dos conceitos de dívida técnica
Nesta etapa do trabalho, foi realizada uma apresentação dos conceitos de
dívida técnica aos três times de desenvolvimento envolvidos no trabalho. Também
foi explicado o contexto da pesquisa aos times. Foi feita uma apresentação
baseada em uma apresentação da Carolyn Seaman que durou aproximadamente
trinta minutos. A apresentação explicava os conceitos de dívida técnica, os tipos
existentes e exemplos de dívida técnica num cenário de desenvolvimento de
software. Também foi demonstrado o arcabouço de gerenciamento de software

48

definido por Carolyn Seaman (fig.2.7). Após a apresentação foi aberta uma sessão
de perguntas e esclarecimentos de dúvidas com relação ao tema.

4.5. Acompanhamento dos times
Essa etapa teve como objetivo acompanhar os times de desenvolvimento por
três sprints plannings, a fim de verificar o processo seguido por eles. Esse
acompanhamento também teve o propósito de identificar quais ferramentas são
utilizadas no controle dos sprints, a efetividade do processo de desenvolvimento e
coleta de experiência dos membros técnicos dos times. Tudo isto com relação ao
processo e as possíveis falhas encontradas. Foi escolhido o sprint planning por se
tratar de uma reunião de planejamento no qual todos os participantes do projeto
estão reunidos para discutir os próximos passos do processo de desenvolvimento
(membros, Scrum Master e PO). As reuniões foram realizadas nas datas conforme
cronograma:
Tabela 4.1: Cronograma de reuniões com times de desenvolvimento

Atividades
Visão geral da pesquisa aos gestores da empresa
Visão geral da pesquisa aos gestores dos projetos
envolvidos
Apresentação sobre dívida técnica aos times
Acompanhamento do primeiro Sprint Planning
Acompanhamento do segundo Sprint Planning
Acompanhamento do terceiro Sprint Planning

Monitoração e
automação

Times
Plataforma de
Host
28-mar-13

Plataforma de
Domínios

14-mai-13
15-jul-13
15-jul-13
05-ago-13
19-ago-13

13-mai-13
04-jul-13
04-jul-13
18-jul-13
03-set-13

08-mai-13
25-jul-13
25-jul-13
09-ago-13
22-ago-13

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6. Proposta de trabalho
Depois do trabalho de coleta de informações de como os times que utilizam o
Scrum trabalham, foi apresentada uma proposta de como se evidenciar e controlar a
Dívida Técnica nos sprints.
Baseado no arcabouço criado por Carolyn Seaman, foi criada uma proposta para
os times e apresentada em uma reunião realizada no dia 18/10/2013 com os Scrum
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masters dos três times de desenvolvimento. Essa proposta, sugeriu algumas
modificações na ferramenta Jira e na forma de controle dos sprints, com o intuito de
se evidenciar e controlar a dívida técnica no painel de histórias criadas e controladas
pelos times. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que na ferramenta, para a
identificação das histórias, existem algumas parametrizações que são fundamentais
para a elaboração da proposta:
- Tipo de história: Toda história criada na ferramenta possui a identificação do tipo.
Os tipos existentes até então são: melhoria, defeito de software e correção. Foi
adicionado o tipo de história dívida técnica, conforme figura 4.2.
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Figura 4.2: Formulário de criação de histórias

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao ser selecionado a história do tipo pagamento de dívida técnica, surgem as
opções do tipo de dívida, que são: refatoração de arquitetura, defeito no software,
testes mal executados e documentação mostrado na figura 4.3.
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Figura 4.3: Criação de história – tipo dívida técnica

Fonte: Elaborado pelo autor

Também foram criados os campos para inserir o valor dos juros da dívida
técnica, caso não seja paga, e outro para definir a probabilidade de ocorrência da
dívida técnica, com os valores alto, médio e baixo, conforme figura 4.4.
Figura 4.4: Formulário de cadastro de dívida técnica

Fonte: Elaborado pelo autor
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O valor dos juros da dívida técnica, diz respeito aos pontos utilizados pelo time
na manutenção ou correção da dívida a cada sprint enquanto não tiver sido paga (Fig.
4.5).
Figura 4.5: Formulário de inserção de valor e probabilidade de juros de dívida técnica

Fonte: Elaborado pelo autor

No momento que se tem uma dívida técnica mapeada e identificada, ela pode
ser estimada tanto nas reuniões de sprint planning quanto no estimation meeting.
Juntamente com as demais histórias do time, são devidamente priorizadas pelo PO,
de acordo com a sua criticidade e impacto no desenvolvimento do projeto. Após esse
mapeamento e identificação, é possível estimar métricas da incidência de dívida
técnica no processo de desenvolvimento do time, o quanto isso os afeta e também o
impacto de custos de desenvolvimento para a empresa. Esses impactos são
baseados na alocação do time no processo de desenvolvimento.
Estes controles têm como objetivo destacar para o time e o PO a ocorrência da
dívida técnica, evidenciar nas reuniões de time a sua incidência e o impacto no
processo de desenvolvimento.
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4.7. Coleta de dados
Após alguns sprints utilizando a proposta realizada pelos times de
desenvolvimento, foi aplicado um questionário aos membros dos times de forma a
obter evidências sobre a sua efetividade na identificação e gerenciamento da dívida
técnica. O questionário se baseia nas perguntas abaixo:


A identificação e gerenciamento de dívida técnica tem algum efeito na
qualidade do software?



Quais os efeitos para o desenvolvimento do produto ao se identificar e
gerenciar a dívida técnica?



Ao se explicitar a dívida técnica, o que mudou no gerenciamento do backlog do
produto?



Poderia elencar pontos positivos e negativos do gerenciamento de dívida
técnica através do Jira?



Qual o impacto do modelo de gerenciamento de dívida técnica no processo de
desenvolvimento do time?



Qual o impacto do modelo de gerenciamento criado, na qualidade do software
desenvolvido?



O que é dívida técnica para você?
4.8. Resultados da pesquisa
A pesquisa foi disponibilizada para todos os 19 membros das três equipes.

Dentre os membros das equipes, 14 indivíduos responderam ao questionário (74% de
todos os integrantes). A figura 4.6 demonstra a quantidade de indivíduos que
responderam à pesquisa por time.
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Figura 4.6: Respostas do questionário por time

Plafaforma de Host [4]

Plafaforma de domínios [6]

Monitoração e automação [4]

Fonte: Elaborado pelo autor

Foi unânime entre todos os membros dos times, que a dívida técnica tem efeito
na qualidade do software (fig. 4.7). Muitos integrantes relataram que ao contemplá-la,
os times passam a ter conhecimento a longo prazo. Um dos integrantes respondeu:
“Com o gerenciamento da dívida técnica, é possível ter ideia dos impactos a longo
prazo decorrentes do desenvolvimento mais rápido e menos estruturado. Sendo
assim, pode-se definir um nível mínimo de qualidade necessária no curto prazo e
prever quando e como o software atingirá a qualidade ideal”.

Figura 4.7: Dívida técnica tem algum efeito na qualidade do software?

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a análise dos resultados do questionário aplicado, foi usado um método
de análise qualitativa de dados chamada Grounded Theory (Glaser e Strauss, 1967).
Glaser e Strauss criaram a Grounded Theory com o propósito de construir ou descobrir
uma nova teoria. “...Grounded theory é uma metodologia geral para o
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desenvolvimento de uma teoria e se baseia em dados sistematicamente coletados e
analisados...”.
Nesta teoria a análise dos dados é realizada em três etapas interdependentes:
codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva. O processo de análise é o
de conceituar os dados coletados. Estes dados inicialmente são compostos pelos
códigos primários, evoluindo para um código conceitual e, posteriormente, podem
convergir para os fenômenos (Glaser e Strauss, 1967). Para análise dos dados foi
utilizada a ferramenta Nvivo. Esta ferramenta é geralmente utilizada para a análise de
dados

qualitativos

(http://www.qsrinternational.com/products_previous-

products_nvivo8.aspx).

4.8.1.

Codificação aberta

Nesta etapa, a análise de dados foi realizada manualmente, através da leitura
das respostas dos questionários, submetendo-as ao processo de codificação, linha
por linha. Nestas análises, palavras ou frases manifestam a essência do discurso dos
entrevistados. Tem que se realizar uma leitura bastante atenta às palavras, frases, e
parágrafos inseridos pelos participantes nas respostas dos questionários. O trabalho
é baseado numa inspeção, comparação e conceituação. Para cada dado bruto
(fragmento da entrevista) é atribuída uma palavra ou expressão, formando os códigos
preliminares. Neste estudo, a codificação aberta resultou numa matriz de 58 códigos
preliminares (Glaser e Strauss, 1967). A tabela 4.2 descreve os principais e a
quantidade de ocorrência de cada um.
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Tabela 4.2: Exemplos de códigos preliminares - codificação aberta

Categoria Conceitual
Gerenciamento de dívida técnica
Melhoria na qualidade
Definição de dívida técnica
Documentação de histórias
Pontos positivos com o gerenciamento de
dívida técnica
Visibilidade de dívida técnica
Pontos negativos com o gerenciamento de
dívida técnica
Pagamento de dívida técnica
Priorização de histórias
Contração de dívida técnia
Melhoria operacional

Ocorrências
11
10
10
10
9
8

8
8
7
6
5

Fonte: Elaborado pelo autor

A categoria conceitual Gerenciamento de dívida técnica foi a mais evidenciada
nas respostas do questionário pelos membros dos times, ressaltando a relevância do
tema aos membros dos times: "...Histórias separadas e dedicadas para tratamento
das dívidas técnicas sem que as mesmas sejam absorvidas pelo time ao longo dos
sprints…", “...A partir do reconhecimento e análise da dívida técnica, é possível tornar
explícito pontos de problema do software e identificar pontos críticos na qualidade do
sistema de uma forma embasada...”.
A categoria Melhoria na qualidade também teve um alto índice de ocorrências.
Pelos relatos nas pesquisas dos membros dos times, o gerenciamento da dívida
técnica faz com que os times produzam um software com melhor qualidade: “...É
possível tornar explícito pontos de problema do software e identificar pontos críticos
na qualidade do sistema de uma forma embasada, ajudando a priorizar e corrigir
problemas, o que otimiza a busca por uma melhor qualidade no sistema...”.
A categoria conceitual Definição de dívida técnica teve também uma grande
quantidade de ocorrências, pois após o trabalho realizado, o conceito e os benefícios
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do gerenciamento da dívida técnica foram assimilados pelos membros dos times de
desenvolvimento: “...É tudo aquilo que estava planejado no projeto e que por algum
motivo foi deixado para trás. Pode ser: alguma funcionalidade não implementada, uma
documentação não escrita, um teste não realizado. Um defeito não corrigido,
infraestrutura não entregue ou até mesmo alguma deficiência de conhecimento do
projeto de alguém da equipe...",” ...É uma pendência (assumida ou imprevista), seja
de teste, de arquitetura ou bug. Inclusive algumas dívidas técnicas existem devido à
impossibilidade no passado de ter feito algo diferente (por exemplo, poderia não existir
a tecnologia necessária) ...”.
A categoria Documentação de histórias também obteve um grande número de
ocorrências, demonstrando a importância dada pelos times no processo de
documentação para melhor qualidade de desenvolvimento de software e a facilidade
gerada no modelo definido para se registrar histórias de dívida técnica: "...Histórias
para solução de dívidas técnicas foram criadas e priorizadas de acordo com o custo
em conjunto a histórias regulares…", “...No momento da criação da história é possível
facilmente categorizar uma dívida técnica, com apenas preenchimento de alguns
campos...”.
Outras categorias como Pontos positivos com o gerenciamento de dívida
técnica "...Fácil visualização das histórias, acesso fácil a documentação das histórias
por parte dos integrantes do time, previsibilidade…", Visibilidade da dívida técnica
"...Ficou mais claro para o time e o PO o que são histórias de melhoria e histórias de
pagamento de dívida técnica...", Pontos negativos com o gerenciamento de dívida
técnica "…Maior trabalho documental ao time, produto evolui, em funcionalidades, de
uma forma mais lenta, pois as histórias são compartilhadas com as de dívida
técnica…" e Pagamento da dívida técnica “...Tenta-se sempre encaixar entre as
histórias do sprint, histórias de dívidas técnicas para melhoria da robustez e
desempenho do produto, tentando sempre quitar as dívidas o mais rápido possível...”
também tiveram muitas ocorrências na análise dos dados.

4.8.2.

Codificação axial

Após a fase de codificação aberta, códigos decorrentes desta fase são
reagrupados em novas formas gerando códigos conceituais. O objetivo é reorganizar
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o código em um nível de maior abstração. Assim, as novas combinações são
novamente definidas para formar subcategorias que, por sua vez, são organizadas. A
organização na composição das categorias é realizada de tal forma que começa a se
criar conexões entre elas, gerando um contexto de explicações das respostas geradas
nos questionários. Neste processo, com relação à movimentação circular dos dados,
um código primário pode se tornar código conceitual e estes, por sua vez categorias
e subcategorias de acordo com o ocorrência e representatividade na amostra. É
importante salientar que uma categoria, por leituras e análises sucessivas, pode
regredir ao código conceitual ou preliminar, de acordo com a reflexão pelo
pesquisador (Glaser e Strauss, 1967). Na figura 4.8 são apresentadas as principais
influências, baseado nas respostas dos questionários dos 3 times. Em cada círculo é
destacado uma influência. Quanto maior o círculo maior a influência sobre as
respostas

dos

questionários

respondidos

pelos

membros

dos

times

de

desenvolvimento. As conexões do diagrama foram criadas baseado na afinidade do
tema e interconexão das respostas do questionário.

Figura 4.8: Categorias da codificação axial

Fonte: Elaborado pelo autor
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O modelo de gerenciamento de dívida técnica implementado, foi baseado
nas ferramentas e processos já existentes na empresa. Com o modelo implementado,
os profissionais passaram a ter uma maior conscientização ao incorrer em novas
dívidas bem como uma maior visibilidade da dívida técnica: “...Agora o time expõe ao
PO as dívidas técnicas que existem no software e essas histórias são executadas pelo
time juntamente com as histórias de melhoria e evolução do produto...”. O modelo
facilita o gerenciamento das histórias com as demais já tratadas pelo time,
propiciando aos integrantes mensurarem o custo de pagamento da dívida técnica,
bem como o pagamento dos juros de dívida técnica associados.
O modelo de gerenciamento de histórias propiciou aos times um melhor
planejamento, uma correta documentação com uma melhor categorização das
histórias que são dívida técnica bem como estimar o tempo e prioridade no seu
pagamento:” …Histórias para solução de dívidas técnicas foram criadas e priorizadas
de acordo com o custo para o seu pagamento, em conjunto a histórias regulares de
melhorias do produto...”. Esse melhor controle e documentação possibilita uma melhor
negociação com o PO para priorizar histórias de dívida técnica “...Agora o time expõe
ao PO as dívidas técnicas que existem no software e essas histórias são executadas
pelo time juntamente com as histórias de melhoria e evolução do produto...”.
Com o controle da dívida técnica os times podem planejar melhor a refatoração
futura do produto, sem adquirir novas dívidas. O gerenciamento da dívida técnica traz
uma melhoria na qualidade do software: “...É possível tornar explícito pontos de
problema do software e identificar pontos críticos na qualidade do sistema de uma
forma embasada, ajudando a priorizar e corrigir problemas, o que otimiza a busca por
uma melhor qualidade no sistema...”.
4.8.3.

Codificação seletiva

Esta terceira fase tem o objetivo de aperfeiçoar e integrar todas as categorias
revelando uma categoria considerada como central, como demonstrado na teoria do
estudo. Neste estudo, o potencial de abstração é empregado no escopo teórico dos
dados investigados/codificados, dando origem a teoria da pesquisa (Glaser e Strauss,
1967). Neste caso, o objetivo não é gerar uma teoria, mas sim identificar as principais
categorias da percepção dos times de desenvolvimento no modelo de identificação e
gerenciamento de dívida técnica aplicados. O resultado é mostrado na Figura 4.9.
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Figura 4.9: Categorias principais definidas

Fonte: Elaborado pelo autor

As categorias de Gerenciamento de dívida técnica, visibilidade de dívida técnica,
planejamento, negociação, documentação, simplificação, controle e qualidade de
software representam as principais influências sobre as equipes no modelo de
identificação e gerenciamento de dívida técnica implementado. Cada categoria é parte
dos resultados, embora nenhum deles o demonstre completamente. Por esta razão,
categorias abstratas são necessárias, uma ideia conceitual sob a qual todas as
categorias são incluídas. Por este motivo, podemos concluir que a categoria principal
resultante é "gerenciamento de dívida técnica".
Ficou claro a todas as equipes que identificar e gerenciar a dívida técnica traz a
visibilidade das dívidas técnicas adquiridas no processo de desenvolvimento. Essas
dívidas técnicas, documentadas na ferramenta Jira, são transformadas em histórias e
priorizadas juntamente com as demais histórias de melhorias do produto em um
processo de negociação com o PO, tornando o produto com mais qualidade. Todo
esse modelo de gerenciamento e controle das histórias, foi definido baseado numa
forma simples, no qual os processos e sistemas preexistes foram mantidos, sem
impacto ao time e sem modificar significativamente a forma de trabalho.
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Todo o modelo criado e implementado, visa implementar um controle de dívida
técnica e juros associados ao produto, e com isso, melhorar cada vez mais a qualidade
do software entregue pelos times de desenvolvimento. O arcabouço definido por
Carolin Seman (Fig. 2.7) tornou bastante simples a adequação do modelo às
ferramentas e processos existentes na empresa, e isso foi comprovado pelas poucas
mudanças necessárias na ferramenta Jira e no processo seguido pelos times de
desenvolvimento para enquadrar o gerenciamento de dívida técnica no processo de
desenvolvimento já existente.
4.8.4.

Análise quantitativa dos dados

Após o modelo implementado e o questionário respondido, foi solicitado aos
responsáveis pelo desenvolvimento dos times que fossem informadas as quantidades
de histórias tratadas pelo time durante a elaboração da pesquisa (de fevereiro a junho
de 2014) e entre essas histórias, quais foram referentes ao pagamento de dívida
técnica. Dos três times de desenvolvimento, foram recebidas estatísticas de dois
times: projeto de Monitoração e Automação e projeto de Plataforma de domínios.

Tabela 4.3: Quantidade de histórias criadas e implementadas pelos times de
desenvolvimento

Projeto
Monitoração e automação
Plataforma de domínios

Sprints no
período
8
5

Histórias
criadas
163
76

Histórias DT
criadas
31
15

Histórias
implementadas
67
30

Histórias DT
criadas
12
9

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela 4.3 mostra que os dois times de desenvolvimento utilizaram o modelo no
período definido (entre fevereiro e junho de 2014), registrando e trabalhando sobre
uma considerável quantidade de histórias do tipo dívida técnica.
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5 CONCLUSÕES

Este capítulo descreve a conclusão desta pesquisa, apresentando uma discussão
dos dados do estudo, lições aprendidas e propostas de trabalhos futuros.

5.1. Discussão dos dados
Ficou claro aos membros de todas as equipes que responderam o questionário
sobre a importância e os benefícios de se identificar e gerenciar a dívida técnica.
Todos os participantes concordaram que essa identificação e gerenciamento implicam
diretamente na qualidade do produto gerado. Outro ponto a se considerar é que a
maioria dos membros dos times nunca havia ouvido falar sobre o conceito de dívida
técnica ou somente o conheciam intuitivamente. Agora eles sempre pensam sobre a
necessidade de contrair dívidas técnicas, e quase sempre decidem por não fazê-lo.
Eles sempre pensam na contração de dívida técnica na hora de se discutir as histórias
a serem implementadas.
Outro ponto bastante considerado, foi a simplicidade do processo implementado,
no qual com pequenas modificações na ferramenta já existente, conseguiu-se realizar
a documentação das histórias de dívida técnica e vinculá-las ao processo de
gerenciamento e priorização de histórias do time, mesmo que com isso, tenha
aumentado o trabalho de se documentar as histórias, como relatado por alguns
membros dos times. Isso é comprovado pela quantidade de histórias criadas e
implementadas na figura 4.3, onde demonstra uma quantidade considerável de
histórias para o pagamento de dívida técnica.
De acordo com Eisenberg (2012), gerenciamento de dívida técnica é muito
importante para programadores de software, especialmente nos projetos que utilizam
métodos ágeis no seu gerenciamento. Isto pode ser atribuído à natureza evolutiva do
código no desenvolvimento ágil, a expectativa para a refatoração contínua, e a
necessidade de integração contínua (Eisenberg, 2012) e este trabalho de pesquisa foi
realizado numa empresa que utiliza bastante métodos ágeis no seu processo de
desenvolvimento.
A utilização da grounded theory com as suas fases de codificação para análise de
dados demonstrou de forma clara que os times possuem pontos de vista semelhantes
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com relação à identificação e gerenciamento da dívida técnica, bem como os
benefícios gerados com a sua utilização.
5.2. Trabalhos futuros
Objetiva-se dar continuidade a esta pesquisa, replicando a proposta em outros
projetos da empresa. Replicando entrevistas e monitorando os cadastros de dívidas
técnicas na ferramenta Jira para coletar mais informações sobre os prós e contras de
se identificar e monitorar. Adicionalmente, pretendemos sugerir e inserir novas formas
e ferramentas de gestão de dívida técnica bem como replicar para outras equipes da
empresa. Além disso outros estudos com objetivos similares estão sendo
desenvolvidos em outras empresas de São Paulo.
Com a utilização do modelo sendo utilizado por mais times dentro da empresa,
objetiva-se evoluir o modelo, de forma a mensurar o valor da dívida técnica e juros
pagos pela empresa, bem como os impactos caso esse pagamento não ocorra.
Outro ponto seria incluir no quadro onde os times controlam as histórias dos
daily meetings, uma área para que diariamente os membros dos times incluam as
dívidas técnicas encontradas no dia a dia. Nas reuniões do time com o PO, o Scrum
Master levara essas sugestões para que seja inserida no Jira e avaliada pelo time e
PO.
Também para trabalhos futuros podem ser utilizadas ferramentas de inspeção
contínua para melhorar a análise das informações.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO SOBRE
IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DA DÍVIDA TÉCNICA NO JIRA

Pesquisa de avaliação sobre identificação e
gererenciamento da dívida técnica no Jira
Essas perguntas tem o objetivo de ter uma primeira avaliação para que consiga finalizar a minha dissertação de
mestrado. Conto com a sua colaboração no preenchimento. Obrigado.
* Required

1- A identificação e gerenciamento da dívida técnica tem algum efeito na qualidade do
software? *Responda Sim ou Não e justifique



Sim



Não



Other:
Justifique a sua resposta *

2- Quais os efeitos para o desenvolvimento do produto ao se identificar e gerenciar a dívida técnica? *
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3- Ao se explicitar a dívida técnica, o que mudou no gerenciamento do backlog do produto? *

4- Poderia elencar pontos positivos e negativos do gerenciamento de dívida técnica através do Jira? *

5- Qual o impacto do modelo de gerenciamento de dívida técnica no processo de desenvolvimento do
time? *

6- Qual o impacto do modelo de gerenciamento criado, na qualidade do software desenvolvido? *
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7- O que e dívida técnica para você? *Descreva de forma clara e simples o seu entendimento sobre
dívida técnica?

Qual time de desenvolvimento você faz parte *


Quebec



Plataforma de domínios
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