Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Marcelo Mazini Bomfim Junior

Estratégias de redução de Dívidas Técnicas em Equipes
Ágeis

São Paulo
2016

Marcelo Mazini Bomfim Junior

Estratégias para redução de Dívidas Técnicas em Equipes
Ágeis

Dissertação apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para
a obtenção do título de Mestre em
Engenharia de Computação.

Data da aprovação: ____/______/________

___________________________________
Prof. Dra. Viviane Almeida dos Santos
(Orientadora)
Mestrado Engenharia de Computação
Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dra. Viviane Almeida dos Santos (Orientadora)
Mestrado Engenharia de Computação
Prof. Dr. José Eduardo Zindel Deboni (Membro)
FIPT – Fundação Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Marco Aurélio Gerosa (Membro)
Mestrado Engenharia de Computação

Marcelo Mazini Bomfim Junior

Estratégias para redução de Dívidas Técnicas em Equipes Ágeis

Dissertação apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Engenharia
da Computação.
Área de
Software

Concentração:

Engenharia

de

Orientadora: Prof. Dra. Viviane Almeida dos
Santos

São Paulo
Junho/2016

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

B695e

Bomfim Junior, Marcelo Mazini
Estratégias para redução de dívidas técnicas em equipes ágeis. / Marcelo Mazini
Bomfim Junior. São Paulo, 2016.
143p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Engenharia de
Software.
Orientador: Prof. Dra. Viviane Almeida dos Santos

1. Dívida técnica 2. Pagamento 3. Redução de dívida 4. Método ágil 5.
Engenharia de software 6. Tese I. Santos, Viviane Almeida dos, orient. II. IPT.
Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título

16-38

CDU

004.41(043)

PEDIR POR EMAIL PARA MARIA DARCI mdarci@ipt.br ou telefone 3767
4139.

DEDICATÓRIA

Аоs meus pais Marcelo e Zilda, irmã Luana, minha
companheira Thuane, meu tio Miguel е a toda minha
família que, cоm muito carinho е apoio, nãо
mediram esforços para qυе еυ chegasse аté esta
etapa da minha vida.

AGRADECIMENTOS
Аоs meus pais Marcelo e Zilda, irmã Luana, minha companheira Thuane,
meu tio Miguel е a toda minha família que, cоm muito carinho е apoio, nãо mediram
esforços para qυе еυ chegasse аté esta etapa dе minha vida.
À minha orientadora Profª. Drª Viviane Santos (UFPA), pela dedicação,
incentivo, críticas e sugestões. Meu eterno agradecimento!
Aos professores Dr. José Eduardo Zindel Deboni (IPT) e Dr. Alfredo
Goldman (USP) por comporem a banca de qualificação e as orientações fornecidas
para a continuidade deste trabalho.
Ao professor Dr. Marco Aurélio Gerosa (USP) e novamente ao professor Dr.
José Eduardo Zindel Deboni (IPT) por comporem a banca final examinadora desta
dissertação.
Aos participantes da pesquisa, por cederem um tempo para a realização de
entrevistas e acompanhamento em reuniões.
Aos amigos Márcio, Felipe, Tofoli, William, João e Bruno pelas discussões
e reflexões técnicas realizadas durante a elaboração deste trabalho no contexto
empresarial.

RESUMO
Desde que a metáfora da dívida técnica foi introduzida na OOPSLA’92, o
assunto tem ganhado força na comunidade técnica e científica. O gerenciamento da
dívida técnica é ainda um desafio, pois é algo que não faz parte do processo de
desenvolvimento de maneira explícita. Se não for controlada, a dívida pode causar,
por exemplo, a queda na produtividade da equipe durante a evolução do software,
devido ao alto esforço em pagá-la. É importante identificar estratégias para reduzilas, que continuem agregando valor ao negócio. Neste contexto, esta pesquisa
coletou evidências de como equipes ágeis lidam com as dívidas técnicas em seu
dia-a-dia, observando quais estratégias e práticas de redução de dívidas são
utilizadas. Os resultados sugerem que é comum as equipes discutirem dívidas
técnicas em seu dia-a-dia, mostrando que elas se preocupam com a qualidade do
software e buscam pagá-las de forma proativa e preventiva, à medida que surge
uma oportunidade de pagamento. As dívidas são geralmente pagas porque estão
atrapalhando a equipe ou estão impactando o cliente na forma de riscos. As
principais estratégias adotadas pelas equipes são: alocar um tempo durante as
iterações, envolver os clientes, utilizar quadros e reuniões diárias e criar grupos de
discussão para avaliar o software. Uma estratégia não mencionada na literatura e
que é adotada pelas equipes é realizar refatoração quando a equipe está realizando
alguma tarefa de negócio no trecho de código onde existe alguma dívida. As equipes
possuem certa autonomia para priorizar refatorações, mas esta decisão é
influenciada por alguns fatores, como a falta de cobertura de testes, atendimento a
cláusulas contratuais, risco de degradação da imagem da empresa, entre outros.
Apesar de as equipes ágeis estarem mais próximas do cliente ou do dono do
produto, foi observado que existe ainda um certo receio de envolvê-los para discutir
problemas de qualidade no código. Além disto, foi observado um fluxo padrão para
decidir quais refatorações serão realizadas, considerando o risco, o esforço e o
impacto no software, compartilhando com o cliente, somente em casos mais críticos.
As evidências coletadas poderão contribuir para pesquisas futuras a fim de evoluir
modelos de gestão de dívida técnica existentes e poderá auxiliar equipes de
desenvolvimento a organizarem um plano para reduzir as dívidas técnicas.
Palavras Chaves: dívida técnica; pagamento de dívida técnica; redução de dívida
técnica; gestão de dívida técnica; métodos ágeis.

ABSTRACT
Technical Debt in Agile Teams: Reduction Strategies
Since the technical debt metaphor was introduced in OOPSLA'92, it has gained
strength in the technical and scientific community. The technical debt management is
still a challenge, because it is something that is not explicitly part of the software
development process. If not quite managed, technical debt can cause, for example,
the reduction of team productivity during the software development process, due to
the high effort to pay it. It is important to identify strategies to reduce them, as a way
to continue adding value to the business. In this context, this research has collected
evidence of how agile teams deal with technical debt in their daily work, observing
which strategies and debt reduction practices are adopted. The results suggest that it
is common, for the studied teams, to discuss technical debt in their daily work,
showing that they care about code quality and they seek to pay technical debt
proactively and preventively, as the payment opportunity emerges. The debts are
generally paid because they are hindering the team productivity or are impacting the
customer in the form of risks. The main technical debt management strategies
adopted by the teams are: to allocate time during the iterations, to engage
customers, using daily charts and meetings and to create discussion groups to
evaluate the software. A strategy not mentioned by the literature that is adopted by
the studied teams is to incorporate a refactoring to the code the team is developing a
business requirement. The teams have a certain autonomy to prioritize refactorings,
but this decision is influenced by factors such as the lack of test coverage, service
contract terms, risk of company image degradation, among others. Despite the fact
that agile teams should involve the customer or the product owner, it was
observed that there is still a certain fear of engaging them to discuss quality code
problems. In addition, a pattern was observed to decide which refactorings would be
carried out by the team considering their risk, effort and impact on the software.
About this matter, only in critical cases the teams share the decisions with
the customer. The evidence collected will contribute to future research in order to
develop existing technical debt management models and help development teams to
organize a plan to reduce technical debt.
Keywords: technical debt; technical debt payment; technical debt reduction;
technical debt management; Agile methods.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Cunningham (1992), em seu relato de experiência na conferência OOPSLA

(Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications - Programação
Orientada a Objetos, Sistemas, Linguagens e Aplicações) 1992, criou uma metáfora
que ficou conhecida como “Dívida Técnica” (Technical Debt). Esta metáfora chamou
a atenção da comunidade de desenvolvimento de software:
“(...) A primeira vez que a qualidade do código é comprometida é
como se estivesse incorrendo em Dívida Técnica. Uma pequena
Dívida Técnica acelera o desenvolvimento até que seja paga por
meio da reescrita do código. O perigo ocorre quando a Dívida
Técnica não é paga. Cada minuto em que o código é mantido em
inconformidade,
juros
são
acrescidos
na
forma
de
reimplementação (...)” (CUNNINGHAM, 1992).
A metáfora é uma analogia a dívida financeira para exemplificar que ao
comprometer a qualidade do sistema em detrimento a algum benefício, é como
assumir uma dívida. E, como em toda dívida, sobre ela também incorrem juros e um
dia ela será devidamente cobrada. Os juros podem ser cobrados na forma de
esforço extra. Pode-se optar por continuar pagando estes juros ou quitar de uma vez
a dívida fazendo uma refatoração no código, como observado por Fowler (2009).
Entretanto, em alguns casos a dívida técnica é necessária para acelerar o
desenvolvimento e criar soluções mais rápidas ao mercado antes dos concorrentes
(LIM et al., 2012). Mas, caso as dívidas não sejam controladas, elas poderão causar
problemas no projeto, por exemplo, a queda na produtividade da equipe durante a
evolução do software (POWER, 2013), devido ao alto esforço em pagá-la. Seaman
et al. (2012) mostram alguns exemplos de consequências de não pagar a dívida
técnica, tais como: altos custos com a manutenção e evolução do software,
problemas de qualidade, incapacidade para adicionar novas funcionalidades sem
impactar as existentes e a diminuição da vida útil do software de forma precoce.
Desde então, a metáfora tem ganhado força na comunidade técnica como uma
forma de analogia para facilitar a comunicação entre a equipe técnica e envolvidos
não técnicos (IZURIETA et al., 2012; KLINGER et al., 2011; LIM et al., 2012; LI et al.,
2015). Entretanto, uma definição mais sólida e unificada da dívida técnica ainda é

11

necessária. Atualmente a definição de dívida técnica mais aceita está relacionada à
itens mais restritos a equipe técnica que acabam sendo acumulados ao longo do
desenvolvimento e manutenção do software, tais como: violação de modularidade,
code smells e problemas de arquiteturais (IZURIETA et al., 2012; BELLOMO et al.,
2016).
Krishna e Basu (2012) sugeriram alguns passos para reduzir as dívidas
técnicas de um software. Porém, os autores afirmam que é muito difícil eliminar
todas elas. No entanto, ter um número muito grande de dívida técnica pode ser um
problema muito grave, podendo causar muito esforço extra e retrabalho ao longo de
sua evolução.
Desta forma, é importante pagar as dívidas pouco a pouco de forma estratégica
(ZAZWORKA et al., 2011), o que pode ter um impacto muito positivo sobre um
projeto de software, muito além do que apenas o aumento da sua manutenibilidade,
mas também na melhora da moral e motivação da equipe (SPINOLA et al., 2013).
Esta situação é sustentada pela segunda lei de Lehman, na qual esforços extra
acabam sendo necessários para tentar diminuir a complexidade de sua estrutura,
pois à medida que o software evolui, sua estrutura se torna mais complexa e a
qualidade do software geralmente tende a decair (LEHMAN, 1996).
Brown et al. (2010) apontam que é importante identificar as dívidas e gerenciálas, tornando-as visíveis. No estudo de Zazworka et al. (2014), os autores buscaram
comparar as quatro principais abordagens de identificação da dívida restritas ao
código fonte já estudadas, tais como: “maus cheiros no código” (code smells),
análise estática de código, padrões de projeto e violações de modularidade. Com
dados coletados a partir do uso dessas técnicas, pode-se quantificar a dívida e
estimá-la. Letouzey (2012) propôs um modelo de qualidade, que visa gerenciar a
dívida de acordo os atributos de qualidade do software, tendo regras para
dimensionar seu tamanho e calcular seu esforço e custo, melhorando a visibilidade
das dívidas. Outras abordagens para gerenciamento da dívida vêm sendo
propostas, no qual visam gerenciá-la por meio de uma lista detalhada de itens de
dívida técnica com informações de esforço, impacto, entre outras propriedades
(GUO e SEAMAN, 2011; SEAMAN e GUO, 2011).
Desta forma, é possível decidir quais dívidas podem ser pagas de forma
estratégica, ou até mesmo decidir em não as pagar, pois nem todas precisam ser
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pagas. Como explicou Brown, et al. (2010), esta decisão depende de vários fatores,
como por exemplo, o impacto potencial que a dívida tem sobre o desenvolvimento
futuro e o valor da dívida. Normalmente, a dívida não será paga com o objetivo de
apenas pagar a dívida, mas com o propósito de fazer um investimento sobre o
software (ZAZWORKA et al., 2011).
Como reportado pelo 4º Workshop Internacional sobre Gestão de Dívida
Técnica (KRUTCHEN et al., 2013), associar a dívida técnica a riscos futuros para
identificar possíveis estratégias de pagamento durante o planejamento das versões,
pode ser uma das ações importantes para melhorar a gestão e visibilidade sobre as
dívidas, no sentido de reduzir os impactos que as mesmas podem causar. Como
questão de pesquisa em aberto, há necessidade de identificar estratégias de reduzir
as dívidas para atender tanto necessidades técnicas do software quanto adicionar
valor ao negócio (KRUTCHEN et al., 2013).
Em contrapartida, pesquisas relatam que cada vez mais que empresas têm
adotado metodologias ágeis como forma de gerir projetos de desenvolvimento de
software, pois seus resultados contribuem para equipes mais produtivas, menos
estressadas e clientes mais satisfeitos com os produtos entregues (VERSIONE,
2013; WILLIAMS, 2010). Entretanto, para que as equipes continuem ágeis e
agreguem valor aos negócios com frequência, é necessário sempre realizar
adaptações no software para atender as mudanças do negócio em um ritmo
sustentável (BAVANI, 2012). Os métodos ágeis possuem práticas e processos
capazes de gerir as dívidas técnicas e tratá-las (HOLVITIE et al., 2014), tais como:
refatoração, TDD (Test Driven Development – Desenvolvimento guiado por Teste), a
gestão de forma iterativa, programação em par, integração contínua, entre outras.
Além de Krishna e Basu (2012) citados anteriormente, outros autores tanto na
literatura técnica como na científica, especialmente da comunidade ágil, sugeriram
estratégias para diminuição da dívida técnica (LARIBBE, 2009; SHRIVER, 2011;
ZAZWORKA et al., 2011; BUCH,

2012).

Power (2013) reforça que

os

desenvolvedores devem equilibrar o tempo disponível em uma iteração/versão entre
fornecer valor aos clientes e redução da dívida. Nesse sentido, Codabux e Williams
(2013) sugerem que as organizações tenham equipes dedicadas, cujo objetivo é a
redução de dívida técnica e também que cada equipe use cerca de 20% do tempo
de uma iteração/versão para concentrar esforços na redução da dívida.
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Neste contexto, estudos empíricos sobre o gerenciamento de dívidas técnicas
são necessários (LI et al., 2015) para identificar e validar as estratégias de redução
de dívidas técnicas já propostas, verificando os principais fatores que influenciam a
decisão de pagá-las ou adiá-las.
1.2

Objetivos
Este trabalho tem como objetivo coletar evidências de como equipes ágeis

lidam com as dívidas técnicas em seu dia-a-dia, buscando observar quais
estratégias e práticas de redução de dívidas são utilizadas. Assim, a questão
principal de pesquisa é:
Como equipes ágeis lidam com as dívidas técnicas em seu dia-a-dia?
A partir desta questão, busca-se observar se o pagamento da dívida é
realizado de maneira reativa ou proativa pela equipe, como por exemplo, se a dívida
somente é paga caso já esteja impactando elementos críticos do sistema ou se é
paga de forma preventiva, assim que surge uma oportunidade de refatoração.
Por meio de estudos de casos, foram coletados dados provenientes de
observações e entrevistas semiestruturadas para analisar as estratégias utilizadas,
identificar os tipos de dívidas pagas e os fatores que influenciam na decisão de
pagá-las. Estudos empíricos são necessários para identificar e validar as estratégias
de redução de dívidas técnicas e verificar os fatores que influenciam em realizar esta
redução, permitindo que seus conceitos e procedimentos possam ser usados
facilmente pelos grupos de desenvolvimento.
Os objetivos específicos da pesquisa podem ser decompostos do objetivo geral
nos seguintes tópicos de interesse:
1. Identificar evidências empíricas do pagamento de dívidas, em equipes de
desenvolvimento de software que utilizam métodos ágeis;
2. Identificar e classificar quais os tipos de dívidas que são pagas, observando
se o pagamento é realizado de maneira reativa ou proativa pela equipe;
3. Identificar e analisar as estratégias de redução de dívidas que podem ser
utilizadas;
4. Identificar e analisar os fatores influenciadores das decisões que levam a
pagar as dívidas.
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1.3

Metodologia adotada
O método de pesquisa utilizado neste trabalho é o estudo de caso. Optou-se

pela realização de estudos de caso em vez de um estudo apenas bibliográfico, pois
segundo Yin (2010), este método é adequado a pesquisas em que uma questão
“como” é feita a respeito de um conjunto de eventos contemporâneos, sobre os
quais o investigador tem pouco ou nenhum controle. O estudo de caso se aplica a
este trabalho, pois como já mencionado na seção 1.2, a questão desta pesquisa é:
Como equipes ágeis lidam com as dívidas técnicas em seu dia a dia?
A partir desta questão, buscou-se observar quais estratégias de redução de
dívidas são utilizadas e identificar os tipos de dívidas que são pagos, identificando e
analisando os fatores que influenciam na decisão de pagá-las.
O método de pesquisa deste trabalho possui as seguintes atividades:
a) Revisão da Literatura
Este trabalho começa com uma pesquisa na literatura para enquadrar o
trabalho no contexto das pesquisas na área de Dívida Técnica, analisando
pesquisas anteriores que ajudem a justificar porque é importante gerenciar dívidas
técnicas e realizar seu pagamento de forma estratégica. São apresentados estudos
relacionados à metáfora da dívida, que visam a identificação, categorização e
gerenciamento, buscando compreender como estratégias de prevenção/pagamentos
de dívidas podem ser elaboradas e executadas. Isto ajudará a identificar os tipos de
dívidas que geralmente são pagos, fatores influenciadores e estratégias que podem
ser adotadas para o pagamento das dívidas. São apresentadas também práticas
ágeis que podem auxiliar na redução e prevenção das dívidas.
O método utilizado para realizar a revisão da literatura é detalhado na seção 2.
b) Seleção das Equipes
Os casos a serem estudados foram selecionados com base no método de
amostragem intencional (YIN, 2010). Esta abordagem é comumente utilizada,
quando o objetivo da pesquisa é explorar, entender ou encontrar evidências sobre
algo. Inicialmente fora enviado um questionário simples para desenvolvedores de
algumas empresas para identificar possíveis equipes para realização do estudo. O
resultado do questionário foi satisfatório, no qual 2/3 das empresas possuem um

15

cenário onde existem dívidas técnicas nos projetos e as equipes precisam lidar com
elas em seu dia-a-dia realizando algumas refatorações, o que favorece a coleta de
evidências para a realização da pesquisa. Desta forma, foram enviados convites
para essas empresas, no qual quatro delas firmaram acordo para a condução do
estudo.
A pesquisa foi realizada com membros de seis equipes de desenvolvimento de
software. Elas foram escolhidas baseadas nos seguintes critérios: se auto declaram
praticantes dos métodos ágeis Scrum, Kanban e/ou XP, e aplicam essas práticas há,
pelo menos, seis meses, uma vez que nesse período já devem ter superado
eventuais dificuldades na adoção, e também possuam evidências de dívidas
técnicas. Com certa vivência das equipes na forma de trabalho é possível que
contribuam com resultados à pesquisa. Os métodos Scrum e XP foram escolhidos,
pois conforme VersionOne (2013) e Azizyan et al. (2011), são os métodos ágeis
mais utilizados. O Kanban também foi incluído, pois equipes que atuam com
processos de manutenção e sustentação, tendem a utilizar um processo mais
simples e leve, baseado na priorização de atividades com uma periodicidade diária
e/ou semanal, pois as entregas acabam não sendo em ciclos fechados (MAASSEN e
SONNEVELT, 2010; GRAVES, 2011).
As equipes que fazem parte deste estudo concordaram em colaborar com a
pesquisa sob a condição de sigilo de identidade da empresa a que pertencem. Ao
total foram selecionadas seis equipes.
c) Coleta de Dados
A coleta de dados foi realizada em duas etapas: observação inicial e
entrevistas.
Foram escolhidas inicialmente duas equipes de empresas diferentes para
acompanhar seu dia-a-dia, e identificar como elas lidam com as dívidas técnicas,
coletando evidências da utilização de práticas para redução das dívidas.
Uma das equipes já trabalha com o conceito de dívida técnica em seus
processos, o que facilitou a coleta de evidências iniciais e contribuiu com a pesquisa
para realizar uma comparação entre as equipes. As empresas escolhidas são de
médio porte com contextos de negócio diferentes, e possuem um cenário onde foi
possível coletar evidências de pagamentos de dívidas.
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As evidências foram coletadas na forma de notas de observação em reuniões
de planejamento, quadros de tarefas da equipe, documentos do projeto disponíveis
e foram anotadas em planilhas organizadas por tópicos: atividades de processo,
papéis das pessoas, casos de dívidas e práticas utilizadas. O foco da observação
inicial foi compreender como as equipes lidam com dívidas, mesmo que de forma
implícita, auxiliando a elaboração do roteiro de entrevista para aplicação em todas as
equipes.
Após a coleta de algumas evidências e informações sobre as equipes da
observação inicial, para compreender como elas utilizam o conceito da dívida técnica
em seus processos de forma implícita ou explicita, foi elaborado um roteiro
semiestruturado para condução de entrevistas descrito no Apêndice B.
As entrevistas foram realizadas face a face. As principais declarações foram
transcritas, com autorização prévia dos entrevistados. Foi seguido o roteiro
semiestruturado, onde o entrevistador se orienta por um roteiro de tópicos e
questões a serem cobertas, mas dá a liberdade ao entrevistado de levar as
respostas para a direção que considere mais adequada, explorando os aspectos que
julgue mais relevantes.
As entrevistas foram realizadas com os Scrums Masters e/ou líderes técnicos
de cada equipe, pois os mesmos vivenciam o dia-a-dia da equipe tanto em questões
técnicas quanto em questões de processo e negócio.
d) Análise dos Dados
A análise das informações anotadas e transcritas seguiu a estratégia de
descrição dos casos, utilizando a técnica de construção de explanação, construindo
uma explicação sobre o caso (YIN, 2010), também realizando um comparativo entre
os mesmos. As evidências foram analisadas e confrontadas com as práticas e
estratégias contidas na revisão da literatura. Deste confronto poderiam ser
identificadas: a comprovação da eficácia de algumas práticas e estratégias e a
existência de práticas não abordadas pela literatura, mas consideradas eficazes
pelas equipes estudadas. As evidências dos casos de dívidas foram confrontadas
também com as existentes na literatura de acordo com suas classificações,
verificando a ocorrência de novos tipos de dívidas e identificando os principais tipos
de dívidas que foram pagas.
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Com os dados das entrevistas e das notas de observação foi possível
identificar os fatores que influenciaram no pagamento das dívidas relatadas.
Os resultados destes estudos não poderão ser generalizados, já que cada
projeto varia de acordo com fatores contextuais como pessoas, processos, produtos
e organização. Contudo, as conclusões analíticas que surgem de alguns casos são
mais poderosas que as provenientes de um único caso (YIN, 2010).
1.4

Contribuições
Este trabalho contribui com a riqueza de evidências de seis casos de equipes

ágeis, mostrando como identificam, discutem, organizam e pagam as dívidas
técnicas em seu dia-a-dia. As evidências coletadas de como as equipes ágeis
gerenciam suas dívidas por meio do backlog do produto e quadro kanban, podem
contribuir para pesquisas futuras a fim de evoluir modelos de gestão de dívida
técnica existentes (SEAMAN e GUO, 2011; KRUTCHEN, 2011).
As reuniões semanais de alinhamento, plannings, reuniões diárias, reviews e
retrospectivas, se mostraram como um momento de discussão de pontos de
melhorias e tratamento de dívidas técnicas do software. Este resultado contribui com
dados empíricos para o trabalho de Holvitie et al. (2014), o qual verificou que os
processos dos métodos ágeis favorecem à maior percepção da dívida técnica,
principalmente o “processo iterativo”, “reviews e retrospectivas”. A retrospectiva se
mostrou sendo um bom momento de definição de padrões de codificação que
podem ser utilizados para simplificar o código e padronizar o desenvolvimento.
Das sete estratégias mencionadas na literatura, quatro foram identificadas nas
equipes estudadas, que são:


Alocar uma parte do tempo durante uma iteração, tentando equilibrar o
esforço entre fornecer valor ao cliente e resolver as dívidas técnicas
(LIM et al., 2012; POWER, 2013; CODABUX e WILLIAMS,2013;
MCCONNELL, 2013);



Envolver os clientes e donos do produto de software, comunicando-lhes
o valor do pagamento das dívidas do projeto e pedindo-lhes para
considerá-lo juntamente às novas solicitações de funcionalidades
(LARIBBE, 2009; KRUCHTEN, 2011; BUCH, 2012);
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Usar reuniões diárias da equipe, quadro de tarefas e gráficos de
burndown para aumentar a comunicação e visibilidade dos itens
importantes para a release, discutindo melhor as soluções para diminuir
o risco de criar novas dívidas (SHIVER, 2010);



Criar um grupo de discussão que deve se reunir periodicamente para
analisar o desempenho do sistema como um todo e planejar as
mudanças para reduzir ainda mais as dívidas técnicas (SHIVER, 2010).

Este estudo identificou também uma nova estratégia adotada, não mencionada
na literatura, que sugere que o melhor momento para realizar uma refatoração para
pagar dívidas é quando a equipe está realizando alguma tarefa de negócio no trecho
de código onde existe alguma dívida. Desta forma, este trabalho possui relevância
prática, pois as estratégias e práticas mapeadas, juntamente com exemplos de uso
pelas equipes estudadas, podem incentivar outras equipes a utilizá-las para começar
a lidar com as dívidas técnicas em seus projetos.
Além disto, este trabalho pode contribuir para que organizações de
desenvolvimento de software compreendam a metáfora da dívida, auxiliando as
equipes de desenvolvimento a organizarem um plano para reduzir as dívidas
técnicas, podendo incorporar atividades em seu processo de desenvolvimento de
acordo com a realidade de seu contexto.
Foram identificados os seguintes tipos de dívidas técnicas nas equipes:
projeto/código, distribuição de conhecimento, documentação, teste e ambiente. Os
casos relacionados ao código fonte foram mais comuns. Entretanto, outros tipos de
dívidas foram encontrados e estão mais relacionados a decisão do cliente ou do
dono do produto. Desta forma, estes casos podem contribuir como dados empíricos
para pesquisas que visam criar e evoluir modelos de pagamento focados em cada
tipo de dívida.
As equipes estudadas possuem uma certa autonomia para priorizar
refatorações, mas esta decisão é influenciada por alguns fatores, que são: “medo de
impactar algum módulo, pois a equipe não conhece todas as partes do código para
realizar uma análise de impacto mais profunda”, “falta de cobertura de teste ou
excesso de testes manuais”, “engajamento dos membros pela qualidade do
software”, “risco de degradação da imagem da empresa perante o cliente”,
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“atendimento a cláusulas contratuais e/ou exigência do cliente final”, “oportunidade
de melhorias no software” e “baixo impacto para o negócio e alto esforço”.
Os fatores que influenciam as equipes a pagarem as dívidas identificados nos
estudos de casos e levantados na literatura podem auxiliar a evolução de modelos
de priorização de dívidas (SEAMAN et al., 2012; ZAZWORKA et al., 2011).
1.5

Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado nas seções descritas a seguir.
A seção 2, Revisão da Literatura, contém conceitos relacionados à metáfora da

dívida técnica e aos métodos ágeis, bem como práticas e estratégias para reduzir as
dívidas. São apresentados estudos relacionados à metáfora da dívida, que visam à
identificação, categorização e gerenciamento, buscando compreender como
estratégias de prevenção/pagamentos de dívidas podem ser elaboradas e
executadas.
A seção 3, Planejamento e Execução do Estudo de Caso, justifica e apresenta
o método de trabalho, as equipes e empresas selecionadas, a forma de coleta e
análise dos dados, e os cenários de cada equipe em relação às dívidas técnicas.
A seção 4, Apresentação e Análise dos Resultados, descreve e analisa os
dados coletados, identificando como as equipes lidam com as dívidas técnicas em
seu dia-a-dia e quais estratégias e práticas são utilizadas para pagar as dívidas.
A seção 5, Discussão dos Resultados, apresenta uma discussão dos
resultados com pesquisas existentes de áreas afins.
A seção 6, Conclusões, finaliza o trabalho apresentando as limitações desta
pesquisa e propostas de trabalhos futuros. Nesta seção também é apresentada
algumas recomendações do autor para a indústria.
O Apêndice A contém as notas de observação coletadas na observação inicial
que ajudaram a compor o roteiro de entrevista.
O Apêndice B contém o roteiro de questões e tópicos observados nas
entrevistas.
O Apêndice C contém o resumo de cada caso de dívida coletado.
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2

REVISÃO DA LITERATURA
Esta seção apresenta conceitos e estudos centrais e essenciais para o

desenvolvimento da pesquisa com base em um levantamento da literatura. O
objetivo desta revisão é enquadrar o trabalho no contexto das pesquisas na área de
Dívida Técnica, analisando pesquisas anteriores que ajudem a justificar porque é
importante gerenciar dívidas técnicas e realizar seu pagamento de forma estratégica.
Um melhor entendimento dos novos conceitos sobre a metáfora da dívida técnica se
faz necessário, visto que é uma área de pesquisa em constante evolução, onde uma
teoria mais sólida sobre o termo vem sendo construída a cada estudo.
Serão apresentados estudos relacionados às dividas técnicas, que visam a
identificação, categorização e gerenciamento, buscando compreender como
estratégias de prevenção/pagamentos de dívidas podem ser elaboradas e
executadas. Isto ajudará a identificar os tipos de dívidas que geralmente são pagas,
fatores influenciadores e estratégias que podem ser adotadas para o pagamento das
dívidas.
Os artigos foram selecionados de forma intencional (RANDOLPH, 2009),
buscando responder as seguintes questões:
Q1: Qual o conceito da metáfora de dívida técnica é melhor definido
atualmente?
Q2: Quais são os tipos de dívidas técnicas?
Q3: Qual a relação entre métodos ágeis e dívidas técnicas? Quais práticas
ágeis podem ser utilizadas para o tratamento de dívidas técnicas?
Q4: Quais os modelos de gestão de dívidas já propostos? Como identificar e
medir a dívida?
Q5: É importante realizar o pagamento de dívidas técnicas? Que estratégias
podem ser utilizadas e como priorizá-las?
A questão Q1 é respondida na seção 2.1. A questão Q2 é respondida na seção
2.2. A questão Q3 é respondida Q3 é respondida na seção 2.3 e as questões Q4 e
Q5 são respondidas ao longo da seção 2.4.
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2.1

A Metáfora da Dívida Técnica
Cunningham (1992) em seu relato de experiência na conferência OOPSLA

1992 criou uma metáfora que ficou conhecida como “Dívida Técnica”, que chamou a
atenção da comunidade de desenvolvimento de software. Cunningham criou a
metáfora para explicar ao seu chefe a necessidade de refatoração, e o impacto das
escolhas de projeto em um produto de software.
Desde então, a metáfora tem ganhado força na comunidade técnica como uma
analogia para facilitar a comunicação entre a equipe técnica com envolvidos não
técnicos. Isto tem sido confirmado nos estudos (IZURIETA et al., 2012, KLINGER et
al., 2011 e LIM, et al., 2012; LI et al., 2015). Ela tem sido tema de muitas discussões
em blogs, fóruns, palestras e eventos, principalmente na comunidade ágil. Diferentes
autores bem conhecidos na comunidade técnica fizeram diversas interpretações da
metáfora, a fim de melhor compreendê-la, tais como: Steve McConnell, Martin
Fowler, entre outros.
McConnell (2007) define a dívida técnica como uma abordagem de projeto ou
construção do software que é oportuna em curto prazo, mas que aumenta a
complexidade e é mais custosa a longo prazo. Fowler (2009) reforça o ponto de vista
de McConnell expressando que a metáfora é uma boa analogia para exemplificar
que todas as vezes em que se escolhe uma abordagem de projeto ou um tipo de
construção do software, que é prático no curto prazo, mas que aumenta a
complexidade do código, é como assumir uma dívida. E, como em toda dívida, sobre
essa também incorrem juros e um dia ela será devidamente cobrada. Os juros
podem ser cobrados na forma de esforço extra. Pode-se optar por continuar
pagando estes juros ou quitar de uma vez a dívida fazendo uma refatoração no
código, por exemplo.
Mas recentemente, o assunto também tem ganhado muita força na
comunidade cientifica. Brown et al., (2010) sugerem que a dívida ocorre quando os
desenvolvedores optam por comprometer a qualidade do sistema, para atender
alguma demanda urgente influenciada por restrições impostas ao processo, como
por exemplo, time-to-market. Guo e Seaman (2011) expandiram a definição da
metáfora para também se referir a artefatos imaturos, incompletos ou inadequados
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no ciclo de vida de desenvolvimento de software, não restringindo a dívida somente
ao código fonte.
Kruchten (2012a) ressalta que a Dívida Técnica não está relacionada
simplesmente a defeitos visíveis aos usuários, e sim relacionada ao código interno e
a qualidade de arquitetura. O autor ainda reforça que muitas vezes a qualidade da
arquitetura é percebida muito tarde no ciclo de vida de desenvolvimento, ou apenas
quando começamos a evoluir o software. Talvez, isso justifique por que é tão difícil
convencer gerentes a pagarem dívidas, pois o cliente acaba não percebendo
diretamente esses problemas nas fases iniciais do projeto. Ao passar do tempo os
juros vão ficando altos e a percepção pode ficar mais evidente. Curtis et al. (2012)
também reforça que a dívida técnica está relacionada a qualidade da estrutura do
software, e seus efeitos podem fazer com que a aplicação tenha um menor
desempenho, seja mais difícil de melhorar e expandir, ou seja mais penetrável por
hackers, por exemplo.
Diante das definições e pontos de vistas citados anteriormente, o 3º Workshop
Internacional sobre Gestão de Dívida Técnica foi voltado para resolver esta
confusão, delineando o que pode ser considerado como dívida técnica. Izurieta et al.
(2012) propõe um modelo embasado nas abordagens existentes que visa facilitar a
organização, visualização e identificação de dívida técnica. Nesse sentido, Kruchten
et al. (2012b) complementaram o trabalho de Izurieta et al. (2012), organizando um
painel sobre dívida técnica chamado Technical Debt Landscape.
Como apresentado na Figura 1, os autores dividem problemas relacionados à
evolução e qualidade do software tanto internos como externos, atribuindo-os a
elementos visíveis e invisíveis. Os elementos visíveis são perceptíveis aos
envolvidos não técnicos, tais como: uma nova funcionalidade adicionada ao software
e defeitos para corrigir. Os elementos invisíveis são mais perceptíveis aos
envolvidos técnicos, tais como: código sujo, violações de modularidade, entre outros.
Os autores propõem limitar o que é dívida técnica aos elementos invisíveis da
evolução e qualidade do software.
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Figura 1 - Technical Debt Landscape.

Fonte: Adaptado de KRUCHTEN et al. (2012b)
Os resultados do 4º Workshop Internacional sobre Gestão de Dívida Técnica
(KRUTCHEN et al., 2013) reforçaram e expandiram a proposta de Izurieta et al.
(2012) e Kruchten et al. (2012b), considerando que a dívida técnica também não é
simplesmente falta de qualidade, defeitos, falta de processo, funcionalidades não
implementadas, entre outros. A dívida também pode ser adquirida pelo surgimento
de novas técnicas, invalidando o que foi considerado como uma boa decisão de
projeto inicialmente. A dívida é adquirida não pelo resultado de uma má decisão,
mas sim pelos resultados da evolução do contexto em que o software se encontra
(KRUTCHEN et al., 2013). Este trabalho utiliza as definições propostas por Izurieta
et al. (2012) e Krutchen et al. (2012b) para determinar os casos de dívidas técnicas
dos estudos de caso.
Uma definição mais sólida e unificada da dívida técnica está emergindo na
forma de resultados invisíveis de decisões passadas para o software que afetam o
seu futuro, podendo ter efeitos negativos na forma de riscos mal geridos, e efeitos
positivos na forma de oportunidades de investimento, se bem gerenciada (FALESSI
et al., 2014).
Diante disto, Bellomo et al. (2016) examinaram 1.264 problemas rastreados a
partir do código fonte de quatro projetos de software nos segmentos industriais e
governamentais de código aberto e identificaram 109 exemplos de dívida técnica. O
estudo revelou que a dívida técnica se torna visível para os desenvolvedores quando
eles discutem as tarefas de desenvolvimento através de rastreadores e analisadores
de

código.

Porém,

mesmo

quando

os

desenvolvedores

não

evidenciam

explicitamente os itens de dívida técnica, foi possível identificar os itens de dívida
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técnicas através de um método de classificação desenvolvido no estudo. O método
ajuda a melhorar a definição do que é dívida técnica, se referindo a itens
relacionados a limitações e defeitos de projeto que acabam acumulando no
software. Os autores propõem que os seguintes questionamentos devem ser
realizados para determinar se é uma dívida técnica, conforme Figura 2.
Figura 2 - Como identificar e classificar as dívidas.

Fonte: Adaptado de BELLOMO et al. (2016)
A próxima seção apresenta outras abordagens para classificar as dívidas,
visando melhor gerenciá-las e compreendê-las.
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2.2

Classificação da Dívida Técnica
Para decidir quais dívidas podem ser pagas de forma estratégica, ou até

mesmo decidir em não as pagar, é preciso reunir informações apropriadas. Para isso
é necessário conhecer os diferentes tipos de dívida que pode ser acumulada.
McConnell (2007) e Fowler (2009) desenvolveram de forma independente
taxonomias para classificar os diferentes tipos de dívidas técnicas. Ambos dividiram
em duas categorias primárias: não-intencional e intencional.
Para McConnell (2007), a dívida não-intencional ocorre quando a equipe
assume um trabalho de má qualidade de forma não estratégica, muitas vezes sem
perceber, devido algum descuido ou decisão tomada de forma impulsiva e mal
pensada, como por exemplo, um programador inexperiente escrever um código ruim
que não respeita os padrões de codificação. Já a dívida intencional ocorre quando a
equipe toma uma decisão consciente e estratégica de otimizar o presente, deixando
de lado os esforços futuros. Um exemplo comum seria: "Nós não temos tempo para
codificar todos os testes unitários para o código que codificamos nos últimos dois
meses do projeto. Vamos implementá-los após o lançamento." (MCCONNELL,
2007). A dívida intencional pode ser ainda categorizada em curto prazo ou longo
prazo.
A dívida de curto prazo geralmente ocorre para permitir que a equipe de
desenvolvimento entregue o software dentro do cronograma. A expectativa para este
tipo de dívida é que ela seja paga frequentemente, comumente como a primeira
atividade do próximo ciclo de desenvolvimento. Um exemplo de dívida a curto prazo
é a cobertura de testes em grande parte do código, deixada de lado a fim de manter
o prazo de entrega do software. Já as dívidas a longo prazo são adquiridas de forma
estratégica e proativa, com um planejamento a fim de suprir necessidades de grande
impacto, similar a investir em novos equipamentos, ou em uma nova fábrica, no qual
o investimento pode ser pago em um período mais longo (MCCONNELL, 2007).
Martin Fowler criou um quadrante para exemplificar sua classificação da dívida.
Ele dividiu o quadrante nas seguintes categorias: Prudente e Imprudente, Intencional
e Inconsciente. Na Figura 3 é apresentado o quadrante.
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Figura 3 - Quadrante da Dívida Técnica

Fonte: Adaptado de Fowler (2009)
1.

Imprudente e intencional – a equipe não possui muito tempo para

projetar o software, e decide utilizar soluções rápidas com pouca preocupação com
a qualidade.
2.

Prudente e intencional – a equipe precisa entregar o software mesmo

com todas as limitações conhecidas e assume de maneira proativa incorrer em
dívida, depois de avaliar os seus benefícios e consequências. A equipe decide em
incorrer em dívida para atender uma necessidade urgente do negócio, como por
exemplo, quando o software precisa ser lançado em determinada data para
atender a uma exigência contratual, porém o tempo hábil para uma boa solução é
muito curto.
3.

Imprudente e inconsciente – a equipe não tem consciência de boas

práticas de como projetar sistemas e sem perceber acabam criando uma bagunça
em toda a codificação, impactando a produtividade da equipe ao longo do projeto,
como por exemplo, no caso de não separar o código em camadas.
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Prudente e inconsciente – a equipe fornece uma boa solução que

4.

agrega valor ao negócio, mas após ganhar experiência e mais conhecimento do
negócio, percebe que a abordagem de projeto utilizada poderia ter sido melhor.
Seaman e Guo (2011) também propõem uma classificação para os tipos de
dívidas dependendo das fases do ciclo de vida de desenvolvimento, tais como:


Dívida de Teste: ocorre quando se decide em não executar um conjunto
de testes ou revisões para uma determinada versão ou módulo do
sistema, apesar de terem sido planejados.



Dívida de Defeito: ocorre quando se decide em não corrigir defeitos
conhecidos, e entregar o software mesmo assim.



Dívida de Documentação: ocorre quando se decide em não atualizar a
documentação quando ocorrem modificações no código, ou até mesmo
em não criar a documentação necessária.



Dívida de Projeto/Código: ocorre quando se decide em não corrigir as
deficiências conhecidas do código, tais como violações da arquitetura.

Tom et al. (2013) criaram um quadro teórico que fornece uma visão global da
dívida técnica que compreende um conjunto de dimensões e atributos. O quadro
acrescenta mais um tipo de dívida do que o proposto por Seaman e Guo (2011),
denominada Dívida de Ambiente. Esse tipo de dívida se refere a itens que podem
se manifestar no ambiente de uma aplicação, incluindo processos relacionados com
o desenvolvimento, bem como hardware, infraestrutura e aplicações de apoio. Como
exemplo, componentes desatualizados utilizados no desenvolvimento de um
aplicativo ou um sistema operacional antigo podem incluir vulnerabilidades de
segurança que podem ser expostos pelo adiamento de atualizações de
infraestrutura. Tom et al. (2013) também complementam a dívida de documentação,
relacionando-a com a distribuição de conhecimento sobre o software, pois muitas
vezes o conhecimento está amarrado aos desenvolvedores que codificaram o
software. Caso os membros da equipe saiam da empresa, todo o conhecimento do
software pode ser perdido.
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Zazworka et al. (2013) também introduz um novo tipo de dívida técnica, a
Dívida de Usabilidade, que descreve a falta de padronização de um modelo de
interface visual comum.
Este trabalho utiliza as classificações apresentadas por Seaman e Guo (2011)
e Tom et al. (2013), para caracterizar as dívidas técnicas pagas identificadas nos
estudos de casos.
Compreender se a decisão de contrair as dividas foi realizada de forma
intencional ou não-intencional e classificá-las em tipos pode auxiliar o gerenciamento
da dívida. Essas informações são úteis para ajudar a priorizar e decidir quais dividas
precisam ser pagas, auxiliando a montagem de um plano de ação e/ou adicionando
etapas no processo de desenvolvimento para tratá-las. Dessa forma, a próxima
seção apresenta como os métodos ágeis podem ajudar as equipes neste processo.
2.3

Dívida Técnica e os Métodos Ágeis
Os métodos ágeis possuem como meta a simplicidade, com o intuito de realizar

somente o necessário para produzir sistemas de software com qualidade, sem a
utilização de métodos ou artefatos que apenas consomem tempo da equipe e que
possuem como objetivo a documentação de planos ou requisitos, que podem mudar
a qualquer momento, em vez de gerar valor ao cliente (BECK et al., 2001). Assim
como os métodos tradicionais, os métodos ágeis têm por objetivo construir sistemas
de alta qualidade que atendam às necessidades dos usuários. A principal diferença
está nos princípios utilizados para atingir tal objetivo (SATO, 2007).
Williams e Cockburn (2003) afirmaram que o desenvolvimento ágil está
relacionado ao feedback constante e a capacidade de aceitar mudanças, pois os
métodos ágeis possuem como premissa acolher as mudanças em vez de rejeitá-las.
Os métodos ágeis possuem planejamento adaptativo e processo iterativo, o que
permite a liberação rápida das funcionalidades do software de forma incremental que
agregam valor ao cliente. Entretanto, o foco apenas em produzir funcionalidades
muitas vezes diminui o foco em arquitetura, boas práticas de programação,
cobertura de teste, entre outros, o que pode fazer com o projeto fique mais
suscetível a incorrer em dividas técnicas (KRUCHTEN, 2012a). Como os requisitos
mudam durante o desenvolvimento, a estrutura do software não é atualizada para
incluir as novas exigências, podendo envolver grandes refatorações em várias partes
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do código. Portanto, as alterações são feitas na forma mais conveniente possível e o
projeto do sistema torna-se cada vez mais corrupto e frágil (CAO et al., 2010).
De acordo com a filosofia do Scrum, deve-se ser capaz de ajustar o escopo da
funcionalidade para um determinado tempo, mas na prática isto não é possível na
maioria das vezes. Em vez de revisar tal escopo, a equipe diminui a qualidade, que é
sacrificada em benefício da velocidade (SNEED, 2014). Nessa situação, as equipes
podem incorrer em dívidas para conseguir entregar todo o escopo no tempo
determinado.
As equipes de desenvolvimento precisam ficar atentas para não acumular um
número grande de dívidas entre as iterações, para que o projeto não fique
insustentável. Bavani (2012) conduziu uma entrevista com especialistas em métodos
ágeis, equipes distribuídas e testes ágeis; e umas das perguntas se referia
justamente a relação entre as dívidas técnicas e método ágil. Os entrevistados
reforçaram que a dívida técnica é um dos pontos centrais para a definição de uma
equipe ágil. Pois se uma equipe é ágil, e agrega valor aos negócios com frequência,
acabam sempre tendo que realizar adaptações no software para atender as
mudanças do negócio em um ritmo sustentável.
Assim, a dívida técnica é um ponto de atenção para manter um ambiente
sustentável, sendo necessário equilibrá-la. Para Black et al. (2009), as equipes ágeis
que não tomarem medidas sérias para minimizar as dívidas podem descobrir
rapidamente que responder às mudanças pode tornar-se muito caro e lento,
perdendo assim toda a agilidade.
Embora o conceito de dívida técnica já exista há um bom tempo, tem sido a
adoção de métodos ágeis que tem dado ao termo uma maior visibilidade (CODABUX
e WILLIAMS, 2013). Um dos princípios dos métodos ágeis é “Cuidar continuamente
da excelência técnica e do bom projeto para aprimorar a agilidade” (BECK et al.
2001), e pode justificar toda a preocupação com qualidade das equipes ágeis e
principalmente a preocupação em tratar as dívidas técnicas. Pois, de acordo com
Higgs (2011), todos os projetos acabam incorrendo em dívida técnica, e isso não é
uma coisa ruim, pois em alguns casos é essencial para o negócio incorrer em
algumas dívidas para criar soluções rápidas para lançar produtos no mercado antes
dos concorrentes, por exemplo (LIM, et al., 2012). Incorrer em dívida técnica pode
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gerar valor ao cliente em certo momento, mas para que o desenvolvimento se
mantenha sustentável, a equipe precisa gerenciá-las e planejar seu pagamento.
Uma das principais razões para a popularidade de ágil é a sua capacidade de
funcionar em ambientes exigentes e recursos escassos. Ambas características
podem causar uma acumulação de dívida técnica, algo que é o resultado final
decisões intencionais ou não-intencionais, de acordo com as informações
disponíveis no momento. Entretanto, os métodos ágeis possuem componentes
capazes de gerir as dívidas técnicas e lidar com elas (HOLVITIE et al., 2014), tais
como: refatoração, TDD (Test Driven Development – Desenvolvimento guiado por
Teste), a gestão de forma iterativa, programação em par, integração contínua, entre
outras. Estas práticas serão detalhadas na seção 2.3.1.
2.3.1 Práticas Ágeis
O

método

ágil

XP

(BECK,

2000),

o

qual

é

amplamente

utilizado

(VIJAYASARATHY e TURK, 2008; AZYZIAN et al., 2011; VERSIONONE, 2013),
possui práticas que podem ser utilizadas para tratar as dívidas técnicas, tais como:
refatoração, TDD, a gestão de forma iterativa, programação em par, integração
contínua, projeto simples, padrões de codificação, propriedade coletiva de código,
entre outros encontrados em Beck (2000).
O uso de algumas dessas práticas também pode ajudar a reduzir as dívidas,
tais como: TDD para melhorar a qualidade do código, integração contínua para
organizar as mudanças no código, criação de testes de unidade e de testes de
integração para ter certeza de que não gerou impacto em partes do sistema. Utilizar
padrões de codificação também pode contribuir para prevenir dívidas. Muitas vezes
as equipem passam o tempo resolvendo problemas que já foram resolvidos por
outras pessoas e podem ser resolvidos rapidamente, devido à experiência prévia.
Dessa forma, a programação em pares pode ser utilizada para diminuir o gap de
comunicação e conhecimento da equipe. Porém, em alguns casos é necessário
incentivar mais a conversa entre os membros, para compartilhar o conhecimento do
software. A comunicação aberta sobre as dificuldades é essencial para manter o
plano de gestão de trabalho para a redução da dívida, e alcançar os objetivos do
projeto em conjunto (KRISHNA e BASU, 2012).
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Apesar da revisão de código fazer parte da programação em par, a mesma não
é considerada com uma das práticas mais populares em times ágeis. Entretanto, a
mesma vem ganhando seu espaço nas equipes de desenvolvimento de software. A
revisão do código possui algumas vantagens, tais como: a diminuição na quantidade
de defeitos e aumento da qualidade do código produzido, facilitando sua
manutenção e evolução (ANICHE e SOKOL, 2014). Nesse sentido, revisão de
código também pode ser utilizada para prevenir dívidas técnicas.
Outro método ágil que é amplamente adotado e popular é o Scrum (AZYZIAN
et al., 2011; VERSIONONE, 2013). O Scrum é um método ágil (SCHWABER e
BEEDLE, 2001; SCHWABER, 2004) que incorpora a filosofia ágil para o
gerenciamento de desenvolvimento de software. Possui seu progresso baseado em
uma série de iterações, tendo em média uma duração de 2 a 4 semanas chamadas
de Sprints. O método se concentra mais nos aspectos gerencias do desenvolvimento
de software, portanto, costuma ser utilizado junto com XP, para trabalhar os
aspectos técnicos. O fluxo de trabalho do Scrum é exibido na Figura 4.
Figura 4 - Fluxo de eventos do Scrum.

Fonte: Adaptado de Bassi Filho (2008)

As cerimônias e artefatos do Scrum podem ajudar a equipe a gerenciar as
dívidas. No backlog do Produto podem ser incorporados itens de dívidas juntamente
com as demais funcionalidades, tornando a dívida visível para todos os envolvidos
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(RUBIN, 2013; KRUTCHEN, 2011). No momento do planejamento da Sprint é
possível aproximar os responsáveis não técnicos para perto da equipe, trazendo os
itens de dívida juntamente com outros itens mais funcionais do backlog para
discussão e priorização (BUCH, 2012).

Krishna e Basu (2012) sugerem que é

necessário ter horas para revisão de código e refatorações na estimativa das tarefas,
no momento do planejamento da Sprint, planejando com antecedência as horas
diárias disponíveis para cada membro da equipe. As reuniões diárias podem ajudar
as equipes a discutir melhores soluções, diminuindo o risco de criar novas dívidas
(SHRIVER, 2011). O trabalho de forma iterativa, faz com que o software esteja
sendo revisado periodicamente, sendo possível antecipar problemas que só seriam
vistos no final do projeto, por exemplo (DAVIS, 2013)
Segundo o estudo de Davis (2013), as equipes podem utilizar conceito do
Scrum de definição de pronto para conduzir melhorias de qualidade e reduzir a
dívida técnica. A definição de pronto pode ser um veículo para implementar padrões
de codificação, listas de verificação, e introduzir medidas de conformidade no
processo de desenvolvimento.
Algumas práticas ágeis vêm sendo utilizadas junto com o Scrum como o
Kanban, quadro utilizado para gestão visual. A Figura 5 ilustra uma proposta de
organização de um quadro de Kanban com informações de uma Sprint: atividades
que precisam ser desenvolvidas (Para Fazer); atividades que estão em andamento e
os seus responsáveis (Em Andamento); atividades que devem ser testadas (Para
Verificar); atividades que já foram concluídas (Concluído). Pode-se incluir também
nesse quadro as atividades que possuem algum impedimento para a sua realização
(Em Impedimento). O uso do quadro de tarefas para aumentar a comunicação e
visibilidade dos itens importantes para a release, pode ajudar a equipe a discutir
melhores soluções e diminuir o risco de criar novas dívidas, como sugere Shriver
(2011).
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Figura 5 - Exemplo de quadro Kanban.

Fonte: Adaptado de Degan (2011)
Segundo Klipp (2013), quando criamos um quadro Kanban, podemos
monitorar o status do trabalho do projeto. A representação visual do processo de
trabalho através do Kanban permite a exata visualização de como as tarefas mudam
de "a fazer" para "fazendo" e “feito”. Mas detalhes do fluxo de trabalho do Kanban
pode ser encontrado no trabalho de Klipp (2013).
No estudo de Holvitie et al. (2014), os autores realizaram uma pesquisa com 54
profissionais da indústria de software da Finlândia, verificando se os processos e
práticas dos métodos ágeis são sensíveis a dívida técnica. Os autores compilaram
uma lista de práticas do XP e componentes de processo do Scrum mais sensíveis a
dívida técnica, o qual é listado no quadro 1.
Quadro 1 - Práticas e processos ágeis mapeados no estudo de Holvitie et al. (2014)

Reuniões de Planejamento da iteração Reviews / Retrospectivas Iterativas
(Scrum) e Jogo do Planejamento (XP)

(Scrum)

Reuniões diárias (Scrum)

Backlog da Iteração (Scrum)

Backlog do Produto (Scrum)

Projeto simples (XP)

Integração contínua (XP)

Ritmo sustentável (XP)

TDD (XP)

Cliente Presente (XP)

Contínua na próxima página
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Refatoração (XP)

Padrões de codificação (XP)

Programação em pares (XP)

Abrir espaço de escritórios (XP)

Propriedade coletiva de código (XP)

Processo Iterativo (Scrum e XP)

Fonte: Adaptado de Holvitie et al. (2014)
O estudo conclui que as práticas relacionadas a implementação do software do
XP (Design simples, TDD, padronização de código, refatoração, integração contínua,
a propriedade coletiva de código e programação em par) são indicadas como tendo
um efeito muito positivo sobre a dívida técnica por mais da metade dos
entrevistados. A padronização da codificação é destacada com tendo o efeito mais
positivo de todas as outras práticas, no sentido de prevenir dívidas. Em relação aos
componentes de processo, cerca de dois terços dos entrevistados percebem como
positivo ou muito positivo, favorecendo que dívidas sejam evitadas, gerenciadas e
pagas. Os componentes “processo iterativo”, “reviews e retrospectivas” são
destacados como tendo um efeito mais significativo em relação ao demais. A
participação do cliente junto à equipe também é um ponto positivo para que as
questões técnicas sejam compartilhadas. Entretanto, segundo o estudo, o acesso
precisa ser controlado para que a comunicação seja realmente positiva. O acesso
ilimitado do cliente à equipe técnica pode até ser prejudicial em alguns momentos.
Para este trabalho, o estudo de Holvitie et al. (2014) serve como parâmetro
para a verificação de práticas ágeis utilizadas pelas equipes estudadas, auxiliando a
elaboração do roteiro de entrevista. Como o estudo conclui que algumas práticas
são mais sensíveis a dívida técnica, este trabalho busca verificar com dados
empíricos se as utilizações dessas práticas ajudam a gerenciar e reduzir dívidas.
Nas equipes deste trabalho que utilizam apenas o Kankan como base de seu
processo, o que poderá ser investigado o que o Kankan pode trazer de benefícios
para evitar dívidas técnicas. Para as equipes que utilizam o Scrum, será observado
nas atividades do processo, como a dívida técnica é tratada, como por exemplo:
durante o planning, a lista de dívidas técnicas também é discutida e priorizada para
ser paga na Sprint.
Essas práticas do XP, Scrum e Kanban vêm sendo utilizadas para o tratamento
de dívidas. Na seção 2.4 são apresentados estudos que recomendam o uso dessas
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práticas para redução e prevenção da dívida. Também são apresentados estudos de
como as equipes podem organizar as dívidas e realizar seu gerenciamento.
2.4

Gerenciamento da Dívida Técnica
É irrealista pensar que os desenvolvedores podem simplesmente resolver

todas as dívidas, à medida que elas são identificadas. Krishna e Basu (2012)
afirmam que é muito difícil eliminar todas elas e também não é aconselhável. Desta
forma, a gestão da dívida técnica se faz necessária. Brown et al. (2010) apontaram
que é importante identificá-las e gerenciá-las, tornando-as visíveis. Esta seção
apresenta algumas abordagens propostas para gerenciar e monitorar a dívida
técnica.
Segundo Kruchten et al. (2012b), o primeiro passo para gerenciar as dívidas é
a conscientização: identificar as causas e registrá-las. Nesse sentido, Seaman e Guo
(2011) propõem um mecanismo para gestão centrado em uma lista de dívidas
técnicas, similar a um backlog. Cada item da lista representa uma atividade que foi
deixada de lado, mas que corre o risco de causar problemas futuros se não for
concluída. Cada item inclui uma descrição da parte do sistema à qual a dívida está
relacionada, a estimativa de esforço para pagá-la, seu tipo utilizando as
classificações comentadas na seção 2.2, bem como alguns outros atributos, como
mostra a quadro 2.
Seguindo o mecanismo proposto, após identificada e mensurada, a dívida
passará por um processo de tomada de decisão sobre seu pagamento,
estabelecendo estratégias para sua resolução. Desta forma, a lista de dívidas pode
ser usada no planejamento de uma versão/iteração para decidir quantos e quais
itens da lista deverão ser pagos durante o desenvolvimento da versão em questão,
juntamente com outros itens do backlog (SEAMAN e GUO, 2011). Para o estudo de
caso, a abordagem de gestão de Seaman e Guo (2011) é utilizada como parâmetro
para verificar e comparar como as equipes gerenciam a dívida técnica em seu dia-adia.
Outras abordagens podem ser utilizadas para gerenciar e monitorar a dívida.
Lim et al. (2012) comenta que alguns profissionais acompanham as dívidas usando
páginas Wiki, quadro brancos ou comentários de código, o que torna a dívida mais
visível e acessível a todos da equipe. Kruchten (2011) sugere acompanhar a dívida
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técnica, por meio dos relatórios do sistema de rastreamento de defeitos do projeto,
diferenciando o que é defeito, dívida e solicitações de novas funcionalidades com o
uso de cores diferentes. A Figura 6 ilustra a forma como estes elementos podem ser
organizados em cores em um backlog. Os elementos são divididos em tarefas de
melhorias para atender no futuro, aumentando valor ao negócio, tais como o
desenvolvimento de novas funcionalidades (verde) ou investir na arquitetura
(amarelo), e para reduzir os efeitos negativos causado pelos defeitos (vermelho) ou
dívida técnica (preto).
Quadro 2 - Modelo para Item da Lista de Dívidas Técnicas

ID

Identificador da Dívida Técnica

Responsável

Pessoa ou papel que deverá resolver o item
Tipo da dívida. Ex: projeto/código,

Tipo

documentação, teste e defeito
Lista de arquivos/classes/métodos ou

Localização

documentos/páginas envolvidos
Descreve o problema e os possíveis impactos

Descrição

sobre a manutenção futura

Capital estimado

Nível de trabalho necessário para pagar o item,
categorizando como: Alto / Médio / Baixo
Nível de esforço extra a ser realizado no futuro,
se este item não for pago no momento,
categorizando como: Alto / Médio / Baixo

Valor dos juros estimado
Probabilidade estimada de
pagar os juros
Intencional?

Probabilidade de esforço extra, caso o item não
seja pago, categorizando como: Alto / Médio /
Baixo
Sim/Não/Não sei

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)
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Figura 6 - Cores de seu backlog.

Fonte: Adaptado de Krutchen (2011)
Uma das principais razões para monitorar e gerenciar as dívidas também é
saber o melhor momento para pagá-las (BUSCHMANN, 2011). Para compreender
melhor o que envolve o gerenciamento da dívida, pode-se dividir o assunto em três
tópicos: identificação, mensuração e estratégias de pagamento. As seções 2.4.1,
2.4.2 e 2.4.3 irão abordar os assuntos respectivamente.
2.4.1 Abordagens para Identificação
Para identificar as dívidas pode-se utilizar algumas técnicas, principalmente
para dívidas que são deixadas no código fonte e podem ser potencialmente
detectadas automaticamente através de ferramentas de análise de código.
Segundo Seaman e Guo (2011), as dívidas de projeto/código podem ser
identificadas por meio de ferramentas de análise estática de código-fonte ou uma
inspeção no código para verificação do cumprimento de padrões estabelecidos.
As dívidas de teste podem ser identificadas por meio da comparação dos
planos de teste com os resultados obtidos, e os testes que foram planejados, mas
não executados podem ser considerados como dívida de testes.
As dívidas de defeitos podem ser identificadas comparando os resultados de
teste com as solicitações das demandas e mudanças. Os defeitos encontrados que
não são corrigidos podem ser considerados como dívida de defeitos.
Já as dívidas de documentação podem ser identificadas comparando as
solicitações de mudanças com o histórico das versões da documentação. Se as
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solicitações forem implementadas sem alterar a documentação, esta encontra-se
desatualizada e pode ser considerada como uma dívida de documentação.
Zazworka et al. (2014) buscaram comparar as quatro principais abordagens de
identificação de dívidas restritas ao código fonte, tais como: code smells, análise
estática de código, padrões de projeto, e violações de modularidade. A utilização
dessas técnicas oferece um bom conjunto de indicadores que podem ser úteis para
caracterizar as dívidas, apontando diversos problemas encontrados no código, tais
como: violações de modularidade, classes com várias responsabilidades, diversos
acoplamentos e problemas de paralelismo. Os autores ainda sugerem que as
equipes de desenvolvimento utilizem mais de uma técnica para identificar as dívidas,
tomando decisões intencionais sobre qual dos indicadores são de maior relevância
para eles, com base nos objetivos de qualidade do projeto, como sugerido por Shull
(2011).
O uso de ferramentas para auxílio na detecção de dívidas é muito útil. Porém,
alguns tipos de dívidas não são identificados por ferramentas, pois não são restritas
ao código. Desta forma, Zazworka et al. (2013) abordam também a identificação da
dívida de forma manual, por meio das pessoas. Abordagens manuais podem ser
mais demoradas, mas são mais propensas a identificar dívidas que fazem mais
sentido para o contexto do software. As análises automatizadas podem revelar
muitos problemas que acabam não tendo tanta importância. Além disso, as pessoas
podem fornecer informações contextuais importantes relacionadas a cada dívida, por
exemplo: estimativas de esforço, impacto que a dívida pode causar, benefícios em
pagar a dívida, entre outros. Essas informações adicionais podem ser bastante úteis
para ajudar a decidir pagar ou não a dívida (ZAWORKA et al., 2013).
Para os estudos de caso deste trabalho, não será adotada nenhuma
abordagem de identificação específica, pois cada equipe trabalha de uma forma.
Porém, com a observação do dia-a-dia das equipes e as entrevistas, será possível
verificar as abordagens de identificação utilizadas e confrontá-las com as
abordagens citadas nos estudos de Zazworka et al. (2013) e Zazworla et al. (2014).
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2.4.2 Mensurando a Dívida
Com dados coletados a partir do uso das técnicas para identificação, pode-se
medir a dívida. Alguns autores têm proposto o uso de modelos e fórmulas para
quantificar e medir o valor financeiro da dívida.
Nugroho et al. (2011) desenvolveram uma abordagem para medir a dívida
técnica que se baseia na estimativa da quantidade de retrabalho (em homens-mês)
necessário para melhorar a qualidade do software, utilizando um método de
avaliação empírica da qualidade do software desenvolvido na empresa estudada. O
método é baseado em um modelo de camadas que utiliza as características
definidas na ISO (Organização Internacional para Padronização) 9126 de modelo de
qualidade de software, para medir e avaliar a qualidade técnica de um sistema de
software. Quando a equipe encontra a diferença de custo de manutenção entre dois
níveis de qualidade, também pode-se calcular o retorno sobre o investimento de
melhorar a qualidade do software. Desta forma, pode-se decidir com uma maior
segurança, quais dívidas são necessárias pagar, para que o software passe de nível
de qualidade e ainda agregue valor ao negócio.
Curtis et al. (2012) propõem mensurar a dívida técnica analisando a qualidade
da arquitetura e da implementação do código. Por meio de uma análise do código
fonte pode-se identificar violações aos padrões arquiteturais e boas práticas de
programação, classificando-as como de alta, média e baixa gravidade. Com o
número de violações e as classificações, pode-se calcular o valor financeiro da
dívida, tornando-a mais visível e palpável. Uma das vantagens do modelo proposto é
que quanto mais a organização conseguir diferenciar o que são itens de alta
gravidade do que são de baixa gravidade, a estimativa de custo pode ser bem mais
assertiva.
Outro método proposto para calcular dívida técnica é a Avaliação de Qualidade
de Software com base em expectativas de Ciclo de Vida (SQALE - Software Quality
Assessment based on Lifecycle Expectations). Letouzey (2012) propôs esse método
visando gerenciar a dívida de acordo os atributos de qualidade do software, tendo
regras para dimensionar seu tamanho e calcular seu esforço e custo, monitorando
seu progresso ou regressão com um nível de detalhe maior. O método apresenta um
modelo de qualidade também baseado na ISO 9126, que avalia a qualidade do
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código com base em um determinado conjunto de regras. Por exemplo, uma regra
pode afirmar que sempre devem existir blocos comentados de código em cada
método de uma classe.
O modelo de qualidade é uma hierarquia composta de características, subcaracterísticas e categorias de requisitos. Característica e Sub-Característica são
atributos a serem avaliados quando se considera a dívida técnica, tais como
manutenibilidade, legibilidade, segurança, entre outros. Já o requisito é a regra que
a característica e a sub-característica devem seguir. A tabela 1 mostra um exemplo
do modelo.
Tabela 1 - Exemplo do Modelo de Qualidade SQALE

Característica

Sub-Característica

Requisito

Manutenibilidade

Legibilidade

Todo

bloco

de

código

deve ser comentado
Fonte: Adaptado de Letouzey (2012)
Desta forma, pode-se avaliar o quanto pode custar corrigir os problemas
relatados pelo modelo de qualidade encontrados no código fonte, por meio de
padrões de correção dos problemas para atender as regras e uma estimativa de
tempo para correção. O modelo vem sendo bastante utilizado pela comunidade
técnica em conjunto com a ferramenta SonarQube1, que possui um plugin aderente
à implementação de todo o método SQALE. Com a utilização do método,
desenvolvedores e gerentes possuem mais detalhes sobre suas dívidas, ajudando a
avaliar os riscos e definir prioridades para reduzir esta dívida e, além disso, evitar o
pagamento de juros.
Ainda não existe um padrão de mensuração das dívidas, e pesquisas nessa
área ainda vêm tentando criar modelos que podem ser utilizados de uma forma
prática e padronizada. Entretanto, mensurar a dívida é um passo importante para
auxiliar a decidir o que realmente precisa ser pago, pois em alguns casos, não
compensa pagar dívidas, pois seu custo é muito alto e não irá agregar tanto valor ao
negócio. Com a estimativa de esforço, custo e impacto das dívidas, fica mais factível
elaborar estratégias para realizar seu pagamento.

1

SonarQube é uma ferramenta de código aberto para gestão da qualidade, dedicada a analisar e medir
continuamente a qualidade do código fonte de projetos de software.
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Para os estudos de caso deste trabalho, não será adotada nenhuma
abordagem de medição da dívida em específico, pois o objetivo do trabalho não é
verificar os métodos de medição. Porém, com a observação do dia-a-dia das
equipes e os dados das entrevistas, será possível verificar as abordagens de
medição utilizadas e confrontá-las com as abordagens citadas nos estudos de
Nugroho et al. (2011), Curtis et al. (2012) e Letouzey (2012).
2.4.3 Pagamento da Dívida
A dívida técnica nem sempre é algo ruim, pois em alguns casos é importante
lançar produtos no mercado antes dos concorrentes de forma rápida (LIM et al.,
2012). Entretanto, se não for controlada, a dívida pode causar, por exemplo a queda
na produtividade da equipe durante a evolução do software (POWER, 2013), devido
ao alto esforço em pagá-la. Seaman et al. (2012) mostram alguns exemplos de
consequências de não pagar a dívida técnica, tais como: altos custos com a
manutenção e evolução do software, problemas de qualidade, incapacidade para
adicionar novas funcionalidades sem impactar as existentes, e a diminuição da vida
útil do software de forma precoce.
Desta forma, é importante pagar as dívidas pouco a pouco de forma estratégica
(ZAZWORKA et al., 2011), o que pode ter um impacto muito positivo sobre um
projeto de software, muito além do que apenas o aumento da sua manutenibilidade,
mas também na melhora da moral e motivação da equipe (SPINOLA et al., 2013).
Esta situação é sustentada pela segunda lei de Lehman, na qual esforços extra
acabam sendo necessários para tentar diminuir a complexidade de sua estrutura,
pois à medida que o software evolui, sua estrutura se torna mais complexa e a
qualidade do software geralmente tende a decair (LEHMAN, 1996).
Normalmente, a dívida não será paga com o objetivo de apenas pagar a dívida,
mas com o propósito de fazer um investimento lucrativo no software (ZAZWORKA et
al., 2011), buscando estratégias de redução que atenda tanto necessidades técnicas
do software quanto adicionem valor ao negócio (KRUTCHEN et al., 2013).
Desta forma, na seção 2.4.3.1 são apresentadas estratégias para reduzir as
dívidas como sugerem autores da comunidade ágil em sua maioria. Em sequência a
seção 2.4.3.2 apresenta maneiras de priorizar as dívidas para o pagamento e quais
fatores influenciam essas decisões.
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2.4.3.1 Estratégias de Redução
Após identificar e mensurar a dívida, estratégias de pagamento podem ser
colocadas em prática para reduzi-la. A maioria das dívidas relacionadas ao código
podem ser pagas por refatorações. Alguns autores, especialmente da comunidade
ágil, sugeriram estratégias para diminuição da dívida técnica, apresentadas na
Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 - Estratégias de Redução de Dívidas

Estratégia
I.

Autores

Refatorar uma parte do sistema de cada
vez. Uma refatoração completa de uma
parte do sistema pode dar maior visibilidade
de que a dívida está sendo reduzida, do
que

a

refatoração

em

várias

(KRISHNA e BASU, 2012)

partes

pequenas do sistema ao mesmo tempo.
II.

Alocar uma parte do tempo durante uma (LIM et al., 2012; POWER,
iteração, tentando equilibrar o esforço entre 2013; CODABUX e
fornecer valor ao cliente e resolver as WILLIAMS,2013;
dívidas técnicas.

MCCONNELL, 2013)
(CODABUX e WILLIAMS,

III.

Equipes dedicadas para pagar dívidas.

IV.

Organizar dias especiais chamados Fixit

2013)

para identificar e saldar dívidas
V.

(MORGETHALER et al. ,2012)

Envolver os clientes e donos do produto de
software, comunicando-lhes o valor do
pagamento

das

dívidas

do

projeto

e

pedindo-lhes para considerá-lo juntamente
às novas solicitações de funcionalidades.

Contínua na próxima página

(LARIBBE, 2009; KRUCHTEN,
2011; BUCH, 2012)
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VI.

Usar reuniões diárias da equipe, quadro de
tarefas e gráficos de

burndown para

aumentar a comunicação e visibilidade dos
itens importantes para a release, discutindo

(SHIVER, 2010)

melhor as soluções para diminuir o risco de
criar novas dívidas.
VII.

Criar um grupo de discussão que deve se
reunir

periodicamente

para

analisar

o

desempenho do sistema como um todo e (SHIVER, 2010)
planejar as mudanças para reduzir ainda
mais as dívidas técnicas.
Fonte: Elaborada pelo autor
Krishna e Basu (2012) sugerem que as refatorações sejam realizadas de forma
concentrada, ou seja, só refatorar uma parte de cada vez até sejam finalizadas, pois
uma refatoração maior em uma parte pode dar maior visibilidade de que a dívida
está sendo reduzida do que a refatoração em várias partes pequenas do código ao
mesmo tempo. Entretanto, Rubin (2013) menciona que é melhor as equipes
realizarem vários e rápidos pagamentos incrementais ao invés de grandes
pagamentos. Com pagamentos menores e mais frequentes, se assemelha como se
fossem pagamentos mensais de um financiamento.
Outra estratégia é a equipe alocar uma parte do tempo durante uma versão,
tentando equilibrar o esforço entre fornecer valor ao cliente e resolver as dívidas
(POWER, 2013). Neste sentido, Codabux e Williams (2013) sugerem que as
organizações tenham equipes dedicadas, cujo objetivo é a redução da dívida e
também que cada equipe use cerca de 20% de uma versão/iteração para concentrar
esforços na redução da dívida. McConnell (2013) também sugere reservar uma parte
do esforço de cada iteração para pagar pequenas dívidas e logo após lançar uma
versão mais completa do produto. Pode-se criar uma iteração só para a redução de
dívidas. Morgethaler et al. (2012) descrevem estratégias de redução de dívidas que
a Google utiliza em seus sistemas em desenvolvimento, no qual os engenheiros
organizam dias especiais chamados Fixit para identificar e saldar dívidas, e equipes
dedicadas a refatorar o código. Além disso, os autores sugerem que a priorização e
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o pagamento das dívidas precisam ter uma política da organização, não ficando a
critério das equipes. Eles relatam que alguns engenheiros tendem a resistir a esses
esforços, alegando que irão atrasá-los, e até incentivam a duplicação de código, por
exemplo.
Uma estratégia mais visível é o de envolver os clientes e proprietários do
produto de software, comunicando-lhes o valor do pagamento das dívidas do projeto
e

pedindo-lhes

para

considerá-lo

juntamente

às

novas

solicitações

de

funcionalidades (LARIBBE, 2009). Kruchten (2011) defende estratégias nesse
sentido, reforçando que a dívida técnica deve ser visível a todos os participantes do
projeto. Buch (2012) em seu blog propõe alguns passos para reduzir as dívidas em
um ambiente ágil, e o primeiro deles é justamente aproximar mais os responsáveis
não técnicos para perto da equipe, trazendo os itens de dívida juntamente com
outros itens mais funcionais do backlog para discussão e priorização. Nem sempre
as equipes têm a sorte de contar com responsáveis e gerentes que compreendem o
ciclo de vida do software, entendendo como o mesmo evolui, e compreendendo
assim, o impacto das dívidas. Dessa forma, é importante sensibilizá-los sobre os
riscos e envolvê-los nas discussões para encontrar melhores estratégias de como
lidar com as dívidas juntos (BUCH, 2012).
Shriver (2011) sugere o uso de reuniões diárias da equipe, quadro de tarefas e
gráficos de burndown para aumentar a comunicação e visibilidade dos itens
importantes para a release, discutindo melhor as soluções para diminuir o risco de
criar novas dívidas. Além disso, o autor sugere que a equipe precisa buscar
conhecimento para escrever um código mais limpo, buscando mais conhecimento do
domínio do negócio para organizar melhor as implementações, prevenindo as
dívidas. Os arquitetos precisam aprender mais sobre os princípios de projeto
evolucionário e técnicas de refatoração para corrigir os problemas arquiteturais
existentes e projetar melhores soluções no futuro. O autor também sugere a
utilização de ferramentas para automatizar alguns itens de desenvolvimento, tais
como: integração contínua do código, testes unitários, entre outros. Além de reduzir
o esforço manual, a automação pode reduzir o risco de erros e excesso de confiança
das pessoas em realizar atividades críticas, que podem gerar dívidas no futuro. No
caso da automatização de testes por exemplo, pode diminuir o risco de erros das
refatorações que podem ser realizadas para pagar alguma dívida. Por último, o autor
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também recomenda que seja criado um grupo de governança que deve se reunir
periodicamente para analisar o desempenho do sistema como um todo e planejar as
mudanças para reduzir ainda mais a dívida técnica (SHRIVER, 2011).
Lim et al. (2012) conduziram um estudo com 35 profissionais de software para
entender como eles caracterizam, percebem e compreendem a dívida técnica, bem
como o contexto em que ela ocorre. Os autores descreveram uma lista de
estratégias que os profissionais adotam para reduzir as dívidas. A lista inclui itens
tais como: alocar um percentual de tempo de cada versão/iteração para pagar
dívidas, gerenciar as expectativas das partes interessadas de forma aberta sobre as
implicações da dívida, até mesmo não fazer nada, e realizar auditorias com as
equipes de desenvolvimento para tornar a dívida mais visível.
Pode-se verificar que uma das estratégias mais adotadas de acordo com os
estudos citados, é alocar um tempo durante cada versão/iteração para resolver as
dívidas. Este trabalho irá verificar essa estratégia em especial, a qual os estudos
apresentados (LIM et al., 2012; POWER, 2013; CODABUX e WILLIAMS, 2013;
MCCONNELL, 2013) relataram ser uma estratégia mais comum. As estratégias
utilizadas pelas equipes dos estudos de caso serão confrontadas também com as
demais estratégias apresentadas (KRISHNA e BASU, 2012; SHRIVER, 2011;
LARIBBE, 2009; KRUCHTEN, 2011; BUSH, 2012), a fim de encontrar similaridades
e validar a aplicação no dia a dia.
2.4.3.2 Priorização e Fatores Influenciadores
Para que o pagamento das dívidas tenha um retorno para os envolvidos é
necessário montar um plano (SHRIVER, 2011) e decidir quais dívidas precisam ser
pagas, priorizando-as. Neste sentido, Zazworka et al. (2011) propõem um método
para ajudar a identificar o que pode ser pago primeiro. Por meio da identificação de
“God Classes”1 no código, pode-se estimar duas dimensões: o esforço e o ganho da
qualidade do software ao refatorar estas classes. Desta forma, os autores propõem o
uso de matrizes de custo-benefício que consideram as duas dimensões, para ter
uma melhor visão do que pode ser priorizado. Uma estratégia mais sensata que
pode ser utilizada é refatorar as classes que requerem um baixo esforço e causam

1

God Classes são classes que implementam muitas funcionalidades, possuindo muitas
responsabilidades (Zazworka et al. 2011)
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impacto significativo na qualidade do software, tendo um efeito maior nas futuras
manutenções. A matriz pode ser utilizada no planejamento da versão/iteração,
auxiliando a equipe a planejar as atividades que serão realizadas naquela versão.
Seaman et al. (2012) ampliaram o trabalho de Zazworka et al. (2011),
descrevendo quatro abordagens para auxiliar a tomada de decisão do que pode ser
pago, principalmente auxiliando o planejamento das versões/iterações: Análise
Simples de Custo-Benefício, Processo de Análise Hierárquica, Utilização de
Portfólios e Opções.
Análise Simples de Custo-Benefício: faz uso das matrizes propostas no
trabalho de Zazworka et al. (2011).
Processo de Análise Hierárquica: envolve a construção de uma hierarquia
de critérios (quantitativos e qualitativos) relacionados ao esforço e custo de pagar a
dívida, atribuindo pesos e escalas aos critérios, e realizando uma série de
comparações entre as dívidas existentes e os critérios. O resultado do processo
seria a priorização desses itens, indicando o que deve ser pago em primeiro lugar.
Utilização de Portfólios: aplica-se o mesmo mecanismo de gestão de portfólio
utilizado no domínio financeiro, para a gestão da dívida técnica. No domínio
financeiro, o objetivo da gestão de portfólio é selecionar um conjunto de ativos que
pode maximizar o retorno sobre o investimento ou minimizar o risco do investimento.
Aplicado ao processo de gestão da dívida técnica, os gerentes de software precisam
tomar decisões sobre quando e quais itens de dívida técnicas devem ser pagos ou
mantido.
Opções: refere-se ao investimento em refatorações que pode ser realizado,
permitindo que sejam feitas alterações no futuro, que acabam não trazendo um
retorno imediato. Cada módulo do sistema possui uma importância, e o que precisa
ser discutido é se vale a pena investir em melhorias para que o mesmo possa
comportar mudanças futuras que possam trazer lucros para a empresa.
Snipes et al. (2012) identificaram alguns fatores que influenciam na decisão de
pagar ou adiar a dívida, como: gravidade, existência de uma solução alternativa,
urgência da correção requerida por um cliente, esforço para implementar a correção,
risco da correção proposta, escopo de testes necessários. Eles propõem que essas
decisões sejam tomadas por um comitê formado pelas partes envolvidas, utilizando

47

um modelo de custos e benefícios de incorrer em dívida técnica, seguindo os fatores
identificados. Os autores enfatizam a oportunidade de futuras pesquisas para
integrar os conceitos de dívida técnicas com os fatores de decisão identificados, no
sentido de obter melhores resultados a longo prazo no controle dos defeitos do
software.
Nesse mesmo sentido, Martini e Bosch (2015) realizaram um estudo através de
entrevistas e observações, verificando quais informações são necessárias para que
os donos de produtos e arquitetos de software priorizem refatorações de dívidas
técnicas arquiteturais. O estudo levantou vários fatores que podem influenciar a
decisão, baseado no survey sobre priorização de requisitos de Berander e Andrews
(2005). Os fatores selecionados pelos autores são:
• Vantagem Competitiva: a superioridade adquirida por uma organização
quando ela pode proporcionar o mesmo valor que seus concorrentes, mas a um
preço mais baixo, ou pode cobrar preços mais elevados, proporcionando maior valor
através da diferenciação.
• Satisfação do cliente a longo prazo: a capacidade de manter o cliente
satisfeito não só com o valor de curto prazo, mas também com valor a longo prazo.
Uma definição alternativa é "ganhar o cliente pela confiança".
• Prazo de execução: a capacidade de entregar a mesma quantidade de
recursos em um tempo mais curto.
• Custo de manutenção: o esforço de desenvolvimento gasto para manter um
produto.
• Atratividade para o mercado: a capacidade de entrega de características
que fazem o produto atraente para novos clientes.
• Penalidade: pagamento de multa adquirida se um requisito não for cumprido
ou uma característica não é entregue.
• Risco: Cada projeto carrega uma certa quantidade de risco. Em gestão de
projetos, a gestão de risco é usada para lidar com riscos internos (técnica e riscos de
mercado) e riscos externos (por exemplo, regulamentos, fornecedores).
• Gerar valor especifico para o cliente: a capacidade de recursos de entrega
que têm valor para um cliente específico, em vez de para todos os clientes.
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• Volatilidade: taxa de mudança ao longo de um determinado período.
Volatilidade varia, por exemplo: as mudanças do mercado, os requisitos de negócio
mudam, as alterações legislativas ocorrem, os usuários alterarem ou os requisitos
tornam-se mais claros durante o ciclo de vida do software.
O estudo conclui que os fatores mais relevantes considerados pelos donos de
produtos e arquitetos são: prazo de entrega, custos de manutenção e o risco. Para
este trabalho, os fatores identificados por Snipes et al. (2012) e relatados por Martini
e Bosch (2015) servem como parâmetro para a sua verificação nos estudos de
casos, constatando sua existência em outros contextos de projeto e processo.
2.5

Conclusão
As seções anteriores apresentaram os conceitos básicos sobre a metáfora da

dívida técnica, demonstrando o que pode ser considerado como dívida, seus tipos e
classificações. As pesquisas avançaram bastante nesse sentido e uma definição
mais sólida e unificada da dívida técnica está emergindo. Este trabalho utiliza as
definições propostas por Izurieta et al. (2012) e Kruchten et al. (2012b) para
determinar os casos de dívidas técnicas dos estudos de caso, no qual os autores
propõem limitar o que é dívida técnica aos elementos mais perceptíveis aos
envolvidos não técnicos, tais como: código sujo, violações de modularidade, falta de
testes, entre outros. Este trabalho utiliza as classificações apresentadas por Seaman
e Guo (2011) e Tom et al. (2013) para caracterizá-los.
Embora o conceito de dívida técnica já exista há um bom tempo, a adoção de
métodos ágeis tem fornecido ao termo uma maior visibilidade (CODABUX e
WILLIAMS, 2013). As equipes de desenvolvimento precisam ficar atentas para não
acumular um número grande de dívidas entre as iterações, para que o projeto
mantenha sua sustentabilidade. As equipes ágeis que não tomarem medidas sérias
para minimizar as dívidas podem descobrir rapidamente que responder às
mudanças pode tornar-se muito caro e lento, perdendo assim toda a agilidade
(BLACK et al., 2009). Incorrer em dívida técnica pode gerar valor ao cliente em certo
momento, mas para que o desenvolvimento continue sustentável, a equipe precisa
gerenciá-la e planejar seu pagamento (LIM et al., 2012).
Entretanto, os métodos ágeis possuem componentes capazes de gerir as
dívidas técnicas e tratá-las (HOLVITIE et al., 2014), tais como: refatoração, TDD, a
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gestão de forma iterativa, programação em par, integração contínua, projeto simples,
padrões de codificação, propriedade coletiva de código, reviews e retrospectivas,
reuniões diárias, reuniões de planejamento, entre outras. Para este trabalho, essas
práticas ajudaram na elaboração do roteiro de entrevista para verificação das
mesmas nas esquipes estudadas para o tratamento de dívidas técnicas.
Uma estratégia para o gerenciamento da dívida técnica é ainda um desafio,
pois é algo que não é parte do processo de desenvolvimento de maneira explícita.
Desta forma, foram apresentados os modelos de gestão da dívida técnica já
propostos por alguns pesquisadores da área, apresentando algumas abordagens
para identificar e mensurar a dívida; e principalmente algumas estratégias para
reduzi-las, nas quais este trabalho visa observar nos estudos de caso. As estratégias
apresentadas para priorização e pagamento das dívidas precisam de mais estudos
empíricos para avaliar sua validade e expandir a visão sobre como elas podem ser
melhoradas. Uma análise mais aprofundada para determinar como profissionais
consideram a tomada de decisão e se organizam para realizar o pagamento da
dívida também se faz necessária. As estratégias utilizadas pelas equipes dos
estudos de caso são confrontadas também com as demais estratégias apresentadas
a fim de encontrar similaridades e validar a aplicação no dia a dia.
Durante o processo de priorização das dívidas, alguns fatores podem
influenciar a decisão de pagar ou adiar a dívida, conforme Snipes et al. (2012)
propõem, tais como: gravidade, existência de uma solução alternativa, urgência da
correção requerida por um cliente, esforço para implementar a correção, risco da
correção proposta, escopo de testes necessários. Nesse mesmo sentido, Martini e
Bosh (2015) indicaram que os fatores mais relevantes considerados pelos donos de
produtos e arquitetos são: prazo de entrega, custos de manutenção e o risco. Estes
fatores servem como parâmetro para a sua verificação nos estudos de casos,
constatando sua existência em outros contextos de projeto e processo.
Na próxima seção serão apresentados os estudos de casos que serão
realizados, descrevendo todos os passos realizados para o desenvolvimento deste
trabalho.
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3

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ESTUDO DE CASO
Nesta seção é apresentado o tipo de pesquisa escolhido para este trabalho,

bem como os critérios de seleção das equipes participantes, as empresas a que
essas equipes pertencem, as equipes, a coleta de dados inicial a qual serviu de
subsídio para a geração do roteiro de questões das entrevistas, a coleta de dados
final e a análise dos dados. No final da seção também são apresentados as
atividades e processos das equipes, dificuldades e relacionamento com dívidas
técnicas, contextualizando o cenário dos casos estudados de forma mais detalhada.
3.1

O Estudo de Caso
O método de pesquisa utilizado neste trabalho é o estudo de caso. Optou-se

pela realização de estudos de caso em vez de um estudo apenas bibliográfico, pois
segundo Yin (2010), este método é adequado a pesquisas em que uma questão
“como” é feita a respeito de um conjunto de eventos contemporâneos, sobre os
quais o investigador tem pouco ou nenhum controle. Quando se realiza estudos
sobre questões do mundo real, existe um compromisso entre o nível de controle e
grau de realismo. Sendo que a situação real é muitas vezes complexa e não
determinística, o que dificulta a compreensão do que está acontecendo,
especialmente para estudos com finalidade explicativa (EASTERBROOK, 2008).
O estudo de caso se aplica a este trabalho já que a questão que direciona esta
pesquisa é apresentada a seguir:


Como equipes ágeis lidam com dívidas técnicas em seu dia-a-dia?

Com esta pergunta de pesquisa buscou-se observar quais estratégias de
redução de dívidas são utilizadas e identificar os tipos de dívidas que são pagos,
identificando os fatores que influenciam na decisão de pagá-las.
A pesquisa está dividida nas seguintes atividades que serão detalhadas nas
seções seguintes:


Revisão da Literatura (detalhada na seção 2)



Seleção das Equipes



Coleta de Dados
o Observação Inicial
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o Geração de Roteiro e Realização de Entrevistas

3.2

Análise dos Dados

Critérios para Seleção das Equipes
A escolha das equipes para a realização da pesquisa foi embasada nos

seguintes critérios:


A equipe se auto declare praticante dos métodos ágeis Scrum, XP e/ou
Kanban em seus processos de desenvolvimento;



Aplicar as práticas dos métodos citamos acima há pelo menos seis
meses, uma vez que nesse período já devem ter superado eventuais
dificuldades na adoção das práticas;



Equipes que desenvolvem sistemas com indícios de Dívidas Técnicas e
que tenham um cenário onde será possível coletar evidências de
pagamentos de dívidas.

Os métodos Scrum e XP foram escolhidos, pois conforme Azyzian et al. (2011)
e VersionOne (2013), são os métodos ágeis mais utilizados. Dessa forma, a
pesquisa pode vir a contribuir com informações de interesse a um grupo significativo
de empresas entre as adeptas dos métodos ágeis. O Kanban também foi incluído,
pois equipes que atuam com processos de manutenção e operação, tendem a
utilizar um processo mais simples e leve, baseado na priorização de atividades com
uma periodicidade diária e/ou semanal (MAASSEN e SONNEVELT, 2010; GRAVES,
2011).
3.3

Empresas e Equipes Participantes
O estudo foi realizado com seis equipes que atuam com manutenção e

desenvolvimento de software. Todas as equipes concordaram em colaborar com a
pesquisa sob a condição de sigilo de identidade da empresa a que pertencem. Desta
forma, as empresas serão identificadas por Empresa A, Empresa B, Empresa C e
Empresa D. A tabela a seguir apresenta algumas características das empresas
selecionadas.
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Tabela 3 – Características das Empresas Participantes
Empresa

Segmento

Número de
Funcionários

Empresa A

Desenvolvimento de software e consultoria para o

300

mercado de e-commerce
Empresa B

Desenvolvimento de software para o mercado

200

financeiro
Empresa C

Agência de criação de programas de fidelização de

300

clientes, incentivo para funcionários e programa de
coalizão através de um e-commerce para troca de
pontos
Empresa D

Desenvolvimento de software e consultoria para os

100

segmentos de previdência, folha de pagamento,
gestão de fluxos de trabalho, gestão eletrônica de
documentos,

autoatendimento

Web,

recadastramento de beneficiários com verificação
biométrica,

educação

corporativa,

recursos

humanos
Fonte: Elaborada pelo autor
As equipes escolhidas realizam suas atividades em contextos de negócio
diferentes, porém todas atuam com evolução e manutenção de software. As equipes
serão identificadas com a letra da empresa e um número, como por exemplo: equipe
A1, equipe 1 da Empresa A. A Tabela 4 apresenta algumas características das
equipes.

53

Tabela 4 – Características das Equipes

Equipes

A1

Descrição

Método

Tempo de

Ágil

Experiência com

adotado

práticas ágeis

Atua em um projeto de manutenção e Scrum e
sustentação de uma ferramenta de

1 ano e 6 meses

Kanban

análise de fraudes para e-commerce.
B1

Atua em um projeto de manutenção do

Kanban

framework que é a base dos produtos

e XP

10 anos

da empresa.
C1

Atua

em

um

projeto

de

Scrum

2 anos

desenvolvimento de uma plataforma
de incentivo aos lojistas das revendas
de uma grande rede de postos de
combustíveis
C2

Atua

em

um

projeto

de Scrum e

desenvolvimento de uma plataforma

2 anos

Kanban

de incentivo aos lojistas que utilizam a
máquina de cartão de crédito e débito
de uma grande rede de soluções em
pagamentos
C3

Atua na sustentação de 40 projetos

Kanban

1 ano

Scrum

8 anos

voltados a campanhas de incentivo e
premiação de diversos clientes da
empresa
D1

Atua

em

um

projeto

de

desenvolvimento e sustentação de um
software de gestão previdenciária,
especializado em regimes próprios de
previdência social, orientado ao setor
público
Fonte: Elaborada pelo autor
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A seguir as empresas e as equipes serão detalhadas para melhor
entendimento do contexto onde os estudos de caso foram realizados.
3.3.1 Empresa A
A empresa A é uma empresa de consultoria em tecnologia da informação
especializada em alguns serviços, tais como: projetos de arquitetura, gestão do ciclo
de vida de desenvolvimento de software, análise de performance de aplicações,
outsourcing de profissionais, fábrica de software, entre outras. Sua atuação é mais
voltada para o mercado de e-commerce.
A empresa possui uma fábrica de software em sua matriz composta de 50
funcionários, na qual desenvolve projetos em diversas plataformas de e-commerce
para

soluções

B2C

(Business-to-Consumer)

e

B2B

(Business-to-Business),

programas de fidelidade e incentivo a campanhas B2B2C (Business-to-Business-toConsumer). Também atua na criação e evolução de ferramentas antifraude para ecommerce, aumentando a prevenção a fraudes em vendas online.
O processo padrão da fábrica de software desta empresa utiliza como base as
práticas e cerimônias do método Scrum, tais como: Planning, Reuniões diárias,
Restrospectiva, Review, estimativa em pontos, Planning Poker. Em alguns casos,
algumas práticas de gestão do PMBOK (Project Management Body of Knowledge –
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos) são incorporadas para atender as
necessidades dos clientes, tais como: gerenciamento de custo e risco. A seguir será
detalhado o contexto da equipe escolhida desta empresa.
3.3.1.1 Equipe A1
A equipe A1 atua em um projeto de desenvolvimento, manutenção e operação
de uma ferramenta de análise de fraudes para e-commerce. Ao todo o projeto já tem
sido desenvolvido há um pouco mais de um ano e no momento está em uma fase de
operação e manutenção. A composição da equipe é apresentada na Tabela 5.
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Tabela 5 - Composição da Equipe A1
Perfil

Quantidade

Gestor de Projeto

1

Líder Técnico

1

Desenvolvedor

2

Testador

1

Fonte: Elaborada pelo autor
A equipe utiliza práticas do Scrum como base de seu processo de
desenvolvimento. Quando o software estava na etapa de desenvolvimento, a equipe
seguia o método Scrum com um maior rigor, realizando todas as cerimônias, tais
como: Planning, Reunião Diária, Review e Restrospectiva. Atualmente o software
está em uma etapa de manutenção e sustentação, e a equipe utiliza o Kanban para
controlar as demandas do dia-a-dia.
O papel do Gestor de Projeto na equipe é servir de apoio para relatórios
executivos ao cliente, o qual solicita uma maior formalidade do acompanhamento do
projeto. Mesmo com o papel do gestor de projeto, a equipe é autogerida.
3.3.2 Empresa B
A empresa B desenvolve produtos e serviços para o mercado financeiro,
empresarial e instituições. Os produtos de software são voltados para Gestão de
Riscos, Custódia Qualificada, Sistemas de Gestão e BackOffice para tesouraria e
sistemas de pagamento. Esta empresa é composta por cerca de 200 funcionários,
sendo cerca de 150 distribuídos em equipes de desenvolvimento de software.
Desde 2006 a empresa vem adotando métodos ágeis em seu processo de
desenvolvimento de software em algumas equipes. No início, houve uma grande
mobilização para a implantação do método Scrum, porém atualmente as equipes
atuam somente com o Kanban e práticas da XP, tais como: refatoração e
programação pareada.
Os produtos são desenvolvidos com base em um framework desenvolvido pela
própria empresa. Este framework permite que todos os produtos compartilhem
componentes de software, processos de desenvolvimento voltados à entrega
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contínua de valor, e ferramentas de automatização de testes que garantem a
qualidade de cada produto.
3.3.2.1 Equipe B1
A equipe B1 atua na manutenção do framework da empresa, o qual é a base
para o desenvolvimento dos produtos da mesma. A equipe também atua no
desenvolvimento de produtos internos para aumentar a qualidade do processo de
desenvolvimento da empresa, tais como: ferramenta de execução de scripts para
administradores de banco de dados, automação do quadro Kanban, painéis de
acompanhamento dos projetos, entre outros.

A composição da equipe é

apresentada no quadro abaixo:
Tabela 6 - Composição da Equipe B1

Perfil

Quantidade

Líder Técnico/Desenvolvedor

1

Desenvolvedor

3

Fonte: Elaborado pelo autor
A equipe inicialmente adotava o Scrum, realizando entregas por Sprint a cada
duas semanas. Porém, há um ano utiliza o Kanban, pois a equipe está em uma fase
de manutenção com entregas diárias. Antes, a equipe conseguia montar um pacote
de entregas para duas semanas, porém atualmente as tarefas são menores e as
entregas ocorrem assim que a tarefa é finalizada, principalmente pela necessidade
do cliente. Assim, esta equipe vem realizando reuniões semanais de planejamento e
entregas contínuas por tarefa. A equipe também é responsável por analisar códigos
escritos pelas equipes de produtos que utilizam o framework e que podem degradar
a qualidade do código do framework. Dessa forma, a equipe identifica possíveis
dívidas que foram deixadas, e não permite a inclusão do código no framework, ou
seja, o código não é mesclado para a versão principal. No entanto, as equipes de
produto muitas vezes precisam entregar o produto ao cliente no prazo, e o código
acaba sendo mesclado para a versão principal, mesmo contendo dívidas. Dessa
forma, a equipe do framework solicita a equipe de produto responsável para que em
sua próxima iteração de desenvolvimento, realize uma refatoração no código com
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dívidas. Porém, nem sempre as equipes de produtos conseguem realizar a
refatoração, pois as equipes geralmente têm outras prioridades.
Como mencionado, esta equipe já trabalha com o conceito da dívida técnica
em seu processo, o que facilitou a coleta de evidências referentes ao tratamento das
dívidas técnicas.
3.3.3 Empresa C
A empresa C é uma agência de criação de programas de relacionamento e
fidelização de clientes, incentivo para funcionários e lojistas com premiações através
de um e-commerce de troca de pontos por produtos e serviços. A empresa é dividida
em uma área de negócio, responsável pela criação e gestão das campanhas dos
programas; e uma área de tecnologia da informação focada em dar suporte aos
resgates das premiações através do e-commerce e desenvolvimento de software
para atender as necessidades de cada campanha.
A área de TI está organizada em três segmentos: E-Commerce, Programas
B2B e Programas B2C. Cada segmento possui dois tipos de equipes: Equipes para
desenvolvimento de projetos e Equipes de Sustentação. A empresa considera como
um projeto, demandas com mais de 80 horas.
Como regra, as equipes de projetos utilizam como base as práticas e
cerimônias do método Scrum, tais como: Planning, Reuniões diárias, Restrospectiva,
Review, estimativa em pontos, Planning Poker. Algumas práticas de gestão do
PMBOK são incorporadas para complementar a gestão dos projetos, principalmente
para o controle de custos e reporte de status para a alta diretoria.
Já as equipes de Operação são focadas em demandas menores que 80 horas,
dando suporte ao andamento das campanhas. As equipes utilizam o Kanban para
organizar as demandas seguindo uma priorização, respeitando a capacidade da
equipe de demandas em andamento. As demandas são controladas pelos
coordenadores de desenvolvimento ou líderes, que priorizam as tarefas junto a área
de negócios e distribuem as tarefas para sua equipe.
A seguir será detalhado o contexto de cada equipe escolhida desta empresa.
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3.3.3.1 Equipe C1
A equipe C1 atua em um projeto de desenvolvimento de uma plataforma de
incentivo aos lojistas das revendas de uma grande rede de postos de combustíveis.
A plataforma contempla web site da campanha, aplicativo mobile e backoffice para
apuração da performance das revendas.
Ao todo o projeto já tem sido desenvolvido desde fevereiro de 2014. A cada
ano se compõe um novo projeto para realizar modificações na plataforma para
atender às novas necessidades da campanha. Atualmente encontra-se em fase de
sustentação. Porém, a pesquisa foi realizada com a equipe de projeto no qual atuou
a maior parte do tempo na codificação da plataforma. A composição da equipe
mudou bastante durante o projeto, mantendo em média a seguinte composição
apresentada na Tabela 7.
Tabela 7 - Composição da Equipe C1

Perfil

Quantidade

Coordenador de Desenvolvimento

1

Líder Técnico

1

Desenvolvedor

5

Fonte: Elaborada pelo autor
A equipe utilizava práticas do Scrum como base de seu processo de
desenvolvimento, realizando todas as cerimônias: Planning, Reunião Diária, Review
e Retrospectiva. As Sprints duravam entre duas a quatro semanas, dependendo do
escopo do pacote a ser desenvolvido. Em alguns momentos do projeto, a equipe se
dividia em duas para que os plannings ficassem mais focados e não muito longos,
pois o pacote a ser desenvolvido era bem extenso.
Após cada projeto anual, o software entrava em um ciclo de sustentação. Desta
forma, a equipe utilizava o Kanban para organizar as demandas do dia-a-dia, como
por exemplo: correção de bugs, verificação de apuração dos resultados, pequenas
melhorias no site, entre outros.
O papel do coordenador de desenvolvimento é auxiliar a equipe a definir
prioridades com o cliente. O coordenador não atua todos os dias com a equipe, pois

59

o mesmo atua com vários outros projetos da empresa e possui outras equipes em
paralelo. O líder técnico possui a função do Scrum Master da equipe, sendo o
responsável pelo projeto, auxiliando a equipe a resolver os impedimentos.
3.3.3.2 Equipe C2
A equipe C2 atua em um projeto de desenvolvimento de uma plataforma de
incentivo aos lojistas que utilizam a máquina de cartão de crédito e débito de uma
grande rede de soluções em pagamentos. Quanto mais os lojistas passam a
máquina de cartão, mais ganham pontos para trocar em prêmios. A plataforma
contempla web site da campanha, aplicativo mobile e backoffice para apuração da
performance das lojas.
O projeto possui 4 anos de desenvolvimento, e já passou por várias fases de
desenvolvimento. Atualmente está em fase de operação e também possui um
projeto em andamento. A equipe atua tanto com demandas pequenas para dar
suporte a campanha, quanto também em novos projetos. Nesse caso, a equipe se
divida em duas frentes, como mostra sua composição na tabela 8.
Tabela 8 - Composição da Equipe C2

Perfil

Quantidade

Líder Técnico

1

Desenvolvedor (Operação)

2

Desenvolvedor (Projeto)

2

Fonte: Elaborada pelo autor
Uma frente da equipe que atua em projetos utiliza práticas do Scrum como
base de seu processo de desenvolvimento, realizando as cerimônias: Planning,
Review e Restrospectiva. A equipe não publica os pacotes a cada Sprint. É montado
um pacote maior com duas a três Sprints para liberar os pacotes em produção.
Já a frente de sustentação utiliza apenas o Kanban para organizar e priorizar
as tarefas a serem desenvolvidas. O líder mantém um backlog com as atividades e
três vezes por semana prioriza as demandas com a área de negócio. As entregas
são mais contínuas a cada tarefa.
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3.3.3.3 Equipe C3
A equipe C3 atua na sustentação de 40 projetos voltados a campanhas de
incentivo e premiação de diversos clientes da empresa em um fluxo baseado no
Kanban. A composição da equipe é apresentada na tabela 9.
Tabela 9 - Composição da Equipe C3

Perfil

Quantidade

Coordenador de Desenvolvimento

1

Líder Técnico

2

Desenvolvedor

5

Fonte: Elaborada pelo autor
Basicamente a equipe recebe chamados de diversas áreas de negócio
relacionadas aos 40 projetos. Esse chamado entra em uma fila, onde é estimado e
priorizado. O Coordenador da equipe é responsável por realizar a estimativa e
organizar a fila de demandas. Os desenvolvedores puxam uma tarefa para o
desenvolvimento e seguem até o final da demanda. A tarefa só está pronta quando é
publicada em produção. A equipe conta com dois líderes técnicos que são
responsáveis por ajudar a equipe no desenvolvimento das tarefas e também por
ajudar o coordenador a estimar algumas demandas. As demandas geralmente são
verificações de bugs, pequenos ajustes e melhorias em funcionalidades já
existentes, verificações de apurações de resultados das campanhas.
Quando a equipe possui alguma demanda que exceda 80 horas de
desenvolvimento, a mesma monta um pequeno projeto e segue um fluxo diferente.
Nesses casos, a equipe segue práticas do Scrum como base do seu processo de
desenvolvimento, realizando as cerimônias: Planning, Reunião Diária, Review e
Restrospectiva.
3.3.4 Empresa D
A empresa D atua na área de consultoria, desenvolvimento de software,
integração de sistemas e inovação tecnológica. As principais soluções que a
empresa atende são para os segmentos de previdência, folha de pagamento, gestão
de fluxos de trabalho, gestão eletrônica de documentos com certificação digital,
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autoatendimento Web, recadastramento de beneficiários com verificação biométrica,
educação corporativa, recursos humanos, entre outros. A empresa é composta por
cerca de 100 funcionários e também aloca profissionais para atuarem com
desenvolvimento de software e customização de seus produtos no cliente, no qual é
o caso da equipe escolhida para a pesquisa.
A seguir será detalhado o contexto da equipe escolhida desta empresa.
3.3.4.1 Equipe D1
A equipe D1 atua em um projeto de desenvolvimento e sustentação de um
software de gestão previdenciária, especializado em regimes próprios de previdência
social, orientado ao setor público.
Em 2015, a equipe participou de uma pesquisa-ação para incorporar o
gerenciamento de dívidas técnicas em seu processo. A equipe é formada por 30
pessoas divididas em 10 perfis como apresentado na Tabela 10.
Tabela 10 - Composição da Equipe D1

Perfil

Quantidade

Gerente de Projetos

1

Líder Técnico / Scrum Master

1

Dono do Produto

8

Desenvolvedor

12

Analista de Suporte ao Usuário

1

Suporte Servidor de Aplicação WebLogic

2

Administrador

1

de

Banco

de

Dados

Oracle
Testadores

2

Web Designer

1

Documentador Técnico

1

Fonte: Elaborada pelo autor
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O método de gerenciamento é baseado no Scrum. São alocadas 8 pessoas no
papel de analista de negócio, que são apoiadas por um Dono do Produto, que
prioriza as demandas. O gerente de projetos existe neste projeto com a finalidade de
ser um representante executivo da empresa perante o cliente, bem como gerenciar
os custos do projeto e particularidades do contrato entre empresa e cliente a serem
seguidos. As atividades do projeto são autogeridas entre os papéis do Scrum e não
pelo gerente dito anteriormente.
A duração da Sprint do projeto é de uma semana. Caso uma funcionalidade
não tenha sido completada nesse período, automaticamente ela tem alta prioridade
no backlog do produto no momento da priorização dos itens para a próxima Sprint. O
ciclo do projeto começa na sexta-feira e finaliza na quinta-feira da próxima semana,
gerando assim uma nova versão do software.
A equipe realiza as seguintes cerimônias: Planning, Reunião Diária, Review e
Restrospectiva. Todas as cerimônias são realizadas em todas as Sprints, exceto a
retrospectiva. No projeto esta cerimônia é um evento que não ocorre semanalmente
ao final de uma Sprint e sim eventualmente quando um integrante da equipe deseja
compartilhar uma possível melhoria no processo. Percebe-se que a cada três meses
(em média) essa reunião acontece pelo surgimento de ideias principalmente
surgidas pela equipe de desenvolvimento ou pelo Scrum Master.
3.4

Coleta de Dados
Após escolhidas as equipes, a coleta de dados foi realizada em duas etapas:

observação inicial e entrevistas. As etapas são apresentadas nas seções a seguir.
3.4.1 Observação Inicial
Inicialmente foi necessário acompanhar o dia-a-dia das equipes, para identificar
como elas lidam com as dívidas técnicas, coletando evidências da utilização de
práticas e técnicas para redução das dívidas.
A observação inicial foi realizada apenas com as equipes A1 e B1, pois o foco
dessa etapa era apenas auxiliar a elaboração do questionário para a realização das
entrevistas com todas as empresas, como um estudo piloto, juntamente com os
dados coletados na revisão da literatura. As evidências foram coletadas como notas
de observação em reuniões de planejamento, quadros de tarefas da equipe,
documentos do projeto disponíveis e foram anotadas em planilhas organizadas por
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tópicos: atividades de processo, papéis das pessoas, casos de dívidas e práticas
utilizadas.
A Tabela 11 descreve as atividades realizadas em cada equipe para coletar
evidências de dívidas técnicas e dados de como as equipes lidam com as dívidas,
mesmo de forma implícita.
Tabela 11 - Atividades de Coleta de cada Equipe

Equipes

Atividades de Coleta
 Notas de observação em participação como ouvinte em

A1

reunião de Planning, Review e Retrospectiva. Foram
observados

um

planning,

duas

reviews

e

duas

retrospectivas. Foram gerados cinco documentos de notas
de observação, totalizando 8 páginas.
 Notas de observação em participação como ouvinte em

B1

reunião semanal de atividades. Foram acompanhadas três
reuniões semanais e gerados três documentos com notas
de observação, totalizando 4 páginas.
 Coleta de dados sobre atividades relacionadas a dívidas
técnicas na ferramenta JIRA1, software de gerenciamento e
acompanhamento de atividades de projeto no qual a equipe
registra todas as atividades realizadas. Foram encontradas
20 atividades marcadas como dívida técnica, nas quais
estão relacionadas a falta de criação de testes unitários,
quebra de validações de planilhas de testes e tratamentos
de exceções.
Fonte: Elaborada pelo autor
O resultado da observação inicial de cada equipe está descrito no Apêndice A,
no entanto, de maneira resumida esta observação inicial contribuiu com os seguintes
resultados:

1

JIRA é uma ferramenta proprietária para registro das atividades de desenvolvimento de software, permitindo o
acompanhamento das atividades por meio de dashboards de gestão de projetos, quadros de kanban, entre
outros.
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Pode-se observar que as equipes discutem sobre dívidas técnicas,
mesmo que de forma implícita em suas tarefas diárias. As reuniões
semanais, plannings, reviews e retrospectivas, se mostraram como um
momento de discussão de pontos de melhorias e tratamento de dívidas
técnicas do software.



Como ambas as equipes atuam na manutenção e evolução do software,
é comum em seu dia-a-dia encontrarem códigos construídos no passado
que precisam ser revistos e, dependendo do caso, refatorados para que
o software fique mais legível, expansível e testável.



A equipe B1 gerencia as dívidas técnicas através de um backlog
especifico de dívida técnica, como propõem Seaman e Guo (2011). Já a
equipe A1 gerencia a dívida de forma implícita, juntamente com o
backlog principal do projeto. Durante o planning, a equipe discute se
alguma dívida será incluída no Sprint, com apoio do cliente.



Na equipe A1 pode-se observar que as dívidas não são pagas com o
objetivo de apenas pagar a dívida, mas com o propósito de gerar valor
ao negócio, como afirma Zazworka et al. (2011). Umas das dificuldades
encontradas pela equipe é convencer o cliente a resolver dívidas, o que
acaba ocorrendo somente quando existe um benefício visível ao cliente.



Na equipe B1 pode-se observar que algumas dívidas são pagas mesmo
que não ofereçam benefício imediato ao software, e sim para evitar
problemas futuros, já que a equipe é responsável por garantir a
qualidade do framework da empresa.



Algumas estratégias e práticas de lidar com dívidas foram identificadas
nas equipes, tais como:
o Equipe A1


Alocação de horas para resolução de dívidas durante uma
Sprint;



Refatoração do código em pequenas partes;



Envolvimento do Cliente para decidir se tarefas de
refatoração serão incluídas no Sprint;



Utilização de padrão de codificação para evitar novas
dívidas.
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o Equipe B1:


Evidenciar as dívidas através de painéis de monitoramento
para dar visibilidade às mesmas;



Fluxo de Revisão do Código para encontrar problemas de
qualidade no código e identificar dívidas;



Gestão da dívida através de backlog com responsáveis
para cada dívida.

3.4.2 Geração do Roteiro e Realização de Entrevistas
Após a coleta de evidências e informações sobre as equipes A1 e B1, para
compreender como elas utilizam o conceito da dívida técnica em seus processos de
forma implícita ou explicita, juntamente com estudos levantados na revisão da
literatura, foi elaborado um roteiro semiestruturado para condução de entrevistas em
todas as equipes participantes da pesquisa. O roteiro utilizado está descrito no
Apêndice B.
As perguntas foram divididas em quatro grupos: contextualização geral,
contextualização sobre dívidas, gestão das dívidas e casos de dívidas.
Para entender melhor o cenário de cada equipe, foram realizadas perguntas
gerais sobre os entrevistados, o tempo de experiência, o funcionamento do processo
de desenvolvimento, os projetos que cada equipe atua, buscando coletar mais
detalhes sobre o software e a equipe a fim de entender melhor o contexto das
dívidas que seriam relatadas.
Após a contextualização, foi questionado se algumas situações de dívidas
aconteciam no dia-a-dia da equipe, familiarizando o entrevistado para que ele desse
exemplos e compartilhasse de forma mais natural os problemas de seu dia-a-dia. É
importante ressaltar que em nenhum momento das entrevistas o termo dívida
técnica foi mencionado, com exceção a equipe B1 e D1, pois as equipes já
trabalham com esse conceito em seu dia-a-dia.
Assim, na sequência foram incluídas perguntas para entender como as equipes
lidam com as dívidas, buscando observar como as dívidas são organizadas,
discutidas e pagas. Nestas perguntas foi possível verificar as práticas que as
equipes utilizam para tratar as dívidas, tais como: refatoração, revisão de código e
padronização de código.
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Por último foram incluídas perguntas gerais sobre dívidas técnicas para tentar
coletar novos casos de dívidas e situações em que as equipes tiveram que
estabelecer estratégias para pagá-las, utilizando como base o trabalho de Lim et.al
(2012) para geração das perguntas.
As entrevistas foram realizadas com os Scrums Masters e/ou líderes técnicos
de cada equipe, pois os mesmos vivenciam o dia-a-dia da equipe tanto em questões
técnicas quanto questões de processo e negócio. Todas as entrevistas foram
realizadas face a face e duraram em média 1 hora. As entrevistas com a equipe A1,
C1 e C2 foram realizadas apenas anotações escritas. Já as entrevistas com a
equipe B1, C3 e D1 foram gravadas com autorização prévia dos entrevistados. Estas
últimas entrevistas foram gravadas com o objetivo de proporcionar mais fidelidade e
rapidez na entrevista, já que as entrevistas que foram feitas apenas anotações
escritas levaram um tempo considerado e se mostraram cansativas para o
entrevistado.
3.5

Análise dos Dados
A análise das informações anotadas e transcritas seguiu a estratégia de

descrição dos casos, utilizando a técnica de construção de explanação, construindo
uma explicação sobre o caso (YIN, 2010), também realizando um comparativo entre
os mesmos. As evidências foram analisadas por assunto e descritas de forma
qualitativa na Seção 4. As evidências foram analisadas e confrontadas com as
práticas e estratégias contidas na revisão da literatura. Deste confronto foram
identificadas: a comprovação da eficácia de algumas práticas e estratégias e a
existência de práticas não abordadas pela literatura, mas consideradas eficazes
pelas equipes estudadas.
Na revisão da literatura foram encontradas sete estratégias para o pagamento
de dívidas, destacando a estratégia de alocar um tempo durante cada
versão/iteração para resolver as dívidas. Este trabalho focou-se em verificar essa
estratégia em especial, no qual os estudos apresentados na revisão da literatura
(LIM et al., 2012; POWER, 2013; CODABUX e WILLIAMS, 2013; MCCONNELL,
2013) relataram ser uma estratégia mais comum. As estratégias utilizadas pelas
equipes dos estudos de caso foram confrontadas também com as demais
estratégias apresentadas (KRISHNA e BASU, 2012; SHRIVER, 2011; LARIBBE,
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2009; KRUCHTEN, 2011; BUSH, 2012; MORGETHALER et al., 2012), a fim de
encontrar similaridades e validar a aplicação no dia-a-dia.
As evidências dos casos de dívidas foram confrontadas também com as
existentes na literatura de acordo com suas classificações (baseadas nas
classificações de Seaman e Guo (2011) e Tom et al. (2013)), verificando a
ocorrência de novos tipos de dívidas e identificando os principais tipos de dívidas
que foram pagas.
Com os dados das entrevistas e das notas de observação pretende-se também
verificar os fatores que influenciaram no pagamento das dívidas relatadas, como
indicaram Snipes et al. (2012) e Martini e Bosh (2015).
Os resultados destes estudos não poderão ser generalizados, já que cada
projeto varia de acordo com fatores contextuais como pessoas, processos, produtos
e organização. Contudo, as conclusões analíticas que surgem de alguns casos são
mais poderosas que as provenientes de um único caso (YIN, 2010). Assim, este
estudo pretende contribuir com a riqueza de evidências de seis casos de equipes
ágeis que lidam com dívidas técnicas no seu dia-a-dia, o que poderá contribuir para
pesquisas futuras a fim de evoluir modelos de gestão de dívida técnica existentes.
As evidências coletadas também poderão auxiliar equipes de desenvolvimento a
organizarem um plano para reduzir as dívidas técnicas, podendo incorporar
atividades em seu processo de desenvolvimento de acordo com a realidade de seu
contexto.
3.6

Cenário e Similaridade dos Casos Estudados
Com os dados coletados foi possível caracterizar melhor as equipes estudadas,

o qual será descrita nesta seção.
Com respeito ao processo da equipe, foi notado que as equipes que trabalham
com aplicações que estão em fase de projeto e desenvolvimento, seu processo é
embasado no Scrum, com entregas por Sprint a cada duas a quatro semanas. Este
fato se aplica às equipes A1, C1 e C2. Entretanto, a equipe C2 possui duas
vertentes: uma parte da equipe atua com melhorias e novos projetos e segue o
Scrum, e outra parte da equipe atua na sustentação do projeto utilizando o Kanban.
No caso das equipes A1 e C1, até o fim das fases de desenvolvimento do projeto a
equipe utilizava o Scrum, porém quando o projeto foi entregue, a equipe começou a
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utilizar o Kanban para gerenciar as demandas de sustentação e pequenas
melhorias.
Já equipes que realizam demandas que são entregues com uma frequência
semanal utilizam apenas o Kanban para o controle das demandas, no qual se aplica
para as equipes B1, C2 (parte da equipe que atua com sustentação) e C3, com
exceção da equipe D1 que entrega pacotes semanais, mas utiliza o Scrum como
base do processo. De forma resumida, a Tabela 12 demonstra as atividades e
cerimônias que cada equipe realiza.
Tabela 12 - Cerimônias/Atividades X Equipes
Cerimônia/Atividade

Equipes

Planning ou Alinhamento Semanal das A1, B1, C1, C2, C3 e D1
Demandas
Reunião Diária

A1, B1, C1, C2 e D1

Review

A1, C1, C2 e D1

Retrospectiva

A1, C1, C2 e D1

Fonte: Elaborada pelo autor
Foi observado também que as equipes utilizam algumas práticas ágeis como
mostra a Tabela 13.
Tabela 13 - Práticas x Equipes
Prática

Equipes

Refatoração

A1, B1, C1, C2, C3 e D1

Programação em Par

B1 e D1

Revisão de Código

B1, C1 e D1

Padronização do código

A1, C1 e D1

Quadro Visual de Tarefas

B1, C2, C3 e D1

Definição de Pronto

B1

Testes de Unidade

B1

Fonte: Elaborada pelo autor
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Quanto a experiência das equipes, as equipes D1 e B1 mostraram ter mais
experiência com métodos ágeis, pois já utilizam de 8 a 10 anos, respectivamente. Já
as equipes A1, C1, C2 e C3 demostraram ter o mesmo nível de experiência
aplicando o método entre 1 e 2 anos.
Com respeito às aplicações que as equipes desenvolvem, as equipes A1 e B1
atuam com produtos de software que são utilizados por vários clientes. Já as
equipes C1, C2, C3 e D1 atuam com aplicações customizadas para o seu cliente.
Dificilmente essas aplicações customizadas podem ser implantadas em outros
clientes, pois possuem regras de negócio muito específicas.
De maneira geral, todas as equipes possuem um cenário onde existem
situações que podem ocorrer dívidas. No caso da equipe A1, o líder técnico
comentou que o projeto possuía muitas incertezas e por diversas vezes a equipe
precisou refatorar várias partes do software para atender as novas requisições do
cliente. Desta forma, o software foi acumulando códigos sujos. O prazo do projeto
também era apertado, e essas incertezas fizeram com que o projeto atrasasse. O
atraso forçou a equipe recuperar o máximo de tempo possível, incorrendo em
dívidas em alguns casos. Outro fato importante sobre a equipe, é que durante o
projeto

novos

desenvolvedores

foram

incorporados

a

equipe

e

alguns

desenvolvedores saíram da equipe.
No caso da equipe B1, o cenário da equipe é bem diferente das demais
equipes, pois seu perfil é servir de apoio para as equipes que utilizam o framework
da empresa. Assim, a equipe está sempre realizando melhorias para simplificar o
framework da empresa. O líder técnico comentou por exemplo que em alguns casos,
a equipe acaba incorrendo em dívidas por uma certa pressão na entrega, mas o
cenário favorece uma refatoração posterior, pois é o foco da equipe manter a
qualidade do framework. Na observação inicial realizada com a equipe, foi notado
que a mesma considera também como dívida técnica a ausência de ajuste nos
testes de unidade para validação das planilhas de teste do framework. A equipe
preza bastante em manter os testes de unidade atualizados.
Nos casos das equipes da empresa C, por ser uma agência, o ritmo de
trabalho tende a ser mais acelerado por conta dos prazos apertados com o cliente
para lançamentos de campanhas, podendo incorrer em dívidas técnicas até de
forma estratégica para conseguir atingir os prazos. No caso da equipe C1, o
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desenvolvimento da aplicação iniciou-se em 2013, e a equipe tinha uma dificuldade
muito grande de entender o código do projeto e suas regras. A documentação de
negócio era bem segmentada, cada parte em um documento. Isso dificultava
bastante o desenvolvimento de uma tarefa, pois em muitos casos a equipe precisava
chamar desenvolvedores mais antigos para explicar o código. No caso da equipe
C2, a aplicação é um legado de 2010 que já passou por várias melhorias. O cliente
final é uma grande rede de transações financeiras, o que exige da equipe um foco
maior em segurança e desempenho, pois a volumetria dos dados é bem grande. Já
no caso da equipe C3, a equipe realiza a sustentação de cerca de 40 projetos. O
cenário da equipe se resume em atender as demandas, sem se preocupar muito
com a qualidade do código que está implementado. Este cenário pode até ser um
pouco perigoso, pois determinada aplicação pode acumular códigos sujos,
dificultando sua manutenção cada vez mais. O perfil dos desenvolvedores da equipe
é mais júnior, fazendo com que a equipe possa incorrer em novas dívidas, mesmo
que de forma inconsciente, por não terem muitos conhecimentos de técnicas de
programação e qualidade de software. A pressão do cliente em entregar as
demandas é bem forte, principalmente para correção de bugs.
A Equipe D1 é a maior equipe estudada, no qual possui 12 desenvolvedores. A
aplicação possui muitos módulos, os quais são gerenciados por 8 analistas de
negócio. É muito comum no dia-a-dia da equipe encontrar códigos que precisam ser
melhorados, pois a aplicação é um legado de 8 anos, onde vários desenvolvedores
já passaram pelo projeto. Atualmente a equipe possui um perfil técnico mais
avançado, onde todos os desenvolvedores possuem certificações nas tecnologias
nas quais trabalham. Entretanto, no passado a equipe tinha um perfil técnico mais
mesclado.
Para verificar indícios de que as equipes possuem dívidas técnicas, foram
listadas algumas situações para os entrevistados. Estes deveriam relatar se cada
situação ocorria na sua equipe. Essas situações foram incluídas também para
familiarizar o entrevistado com o seu dia-a-dia, e dar exemplos de dívidas técnicas,
para que o mesmo compartilhasse de forma mais natural os problemas de seu dia-adia. A tabela14 apresenta as situações de dívidas mencionadas de cada equipe.
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Tabela 14 - Situação de Dívidas X Equipe
Situação de Dívida

Equipe

I.

O único que pode mudar esse código é o "Fulano"

A1, C1, C2, C3

II.

A solução está ok para liberarmos essa versão, mas

A1, B1, C1, C2, C3, D1

vamos ter que refatorar depois!
III.

Não altere esse trecho de código. A última vez que C1, C2, D1
fizemos isso, o módulo "X" parou de funcionar

IV.

Não se preocupe com a documentação agora

A1, C1, C2, C3, D1

V.

Temos vários TODO/FIXME no código deixados B1, C2, C3
durante a Sprint

VI.

Nosso código está cheio de trechos duplicados

A1, B1, C1, C2, C3

VII.

Pensei que tínhamos feito um teste para cobrir essa D1
funcionalidade!

VIII.

Esse bug já ocorreu várias vezes, porém nunca A1, C3, D1
paramos para corrigi-lo

IX.

Liberamos aquela funcionalidade pela metade

Nenhuma equipe

X.

Classes que precisam de refatoração

A1, B1, C1, C2, C3, D1

XI.

Não podemos fazer a atualização. Ninguém entende o

C1, C3

código
XII.

Vamos terminar os testes na próxima versão do

A1

sistema
XIII.

Não conseguimos lançar nossas funcionalidades

C1

rapidamente, pois levamos muito tempo para entender
o código

Fonte: Elaborada pelo autor
Das situações citadas, vale destacar a situação X, na qual foi relatada em
todas as equipes. Isso é uma evidência de que as equipes estudadas possuem a
ciência de que existem códigos que precisam ser refatorados, que por algum motivo
a solução implementada não está tão legível ou muito bem organizada, performática,
entre outros motivos. As situações II e V também reforçam esta ciência da equipe.
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Esse fato é normal acontecer, pois segundo a lei de Lehman, à medida que o
software evolui, sua estrutura se torna mais complexa e a qualidade do software
geralmente tende a decair (LEHMAN, 1996).
A situação II, afirmada por todas as equipes, demonstra também que dividas
são incorridas até de forma consciente e a equipe se preocupa em refatorar depois.
Entretanto, nem sempre algumas dívidas são tratadas posteriormente por diversos
fatores, nos quais também são objeto dessa pesquisa.
É notado que a documentação do software é deixada em segundo plano. As
equipes A1, C1, C2, C3 e D1 comentaram que se preocupam com uma
documentação útil sobre as regras de negócio, porém por questões de prazo, a
documentação é deixada de lado em um primeiro momento. Entretanto, a equipe C1
sempre cobrava da área de negócio que a documentação precisava estar
atualizada, pois a equipe tinha dificuldades em entender o código e alguns módulos
eram somente conhecidos por determinado desenvolvedor, conforme a situação I e
XI.
Na próxima seção é apresentado como as equipes discutem, identificam e
organizam essas situações, observando se as equipes tratam dívidas técnicas
mesmo que de forma implícita.
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com base nos dados coletados, esta seção descreve e analisa como as

equipes participantes do estudo identificam, discutem, organizam e pagam as
dívidas técnicas. São apresentadas as estratégias utilizadas pelas equipes
realizando uma comparação com as estratégias encontradas na literatura. Durante a
seção são utilizadas referências que ajudaram a montar o roteiro de entrevista e
sustentam as evidências encontradas. Também é apresentado um quadro resumo
dos casos de dívidas encontrados, os quais foram categorizados de acordo com as
classificações apresentadas na literatura.
4.1

Resumo dos Resultados
De forma resumida, os cenários das equipes demonstram que as mesmas

possuem algumas dificuldades que contribuem para a ocorrência de dívidas técnicas
e afetam a produtividade da equipe, tais como: incerteza de requisitos, perfil técnico
menos qualificado, pressão do cliente para entregas com prazos apertados, códigos
com baixa qualidade e ilegíveis, baixo conhecimento sobre o negócio do software
dificultando o próprio entendimento do código e receio de envolver o cliente ou dono
do produto para questões mais técnicas.
Mesmo assim, os dados coletados demonstram que as equipes discutem sobre
as dívidas técnicas durante seu dia-a-dia, realizando refatorações a medida do
possível, pois obstáculos são encontrados. Os membros das equipes com um nível
de experiência e conhecimento técnico mais elevados possuem uma maior
consciência de que é importante pagar suas dívidas para conseguir manter ou
aumentar a agilidade da equipe, prezando pela excelência técnica do software. Com
um olhar mais crítico sobre as demandas, se torna mais natural a equipe se
preocupar com as soluções empregadas.
Foi identificado em quatro equipes (A1, B1, C2 e D1) que tarefas de dívidas
técnicas também são registradas junto ao backlog do produto, mesmo que de forma
implícita (não destacada como dívida técnica), ajudando as equipes a gerenciar as
dívidas. As dívidas são controladas no backlog principal pela equipe técnica, sendo
possível priorizá-las no momento do planning ou alinhamento das tarefas semanais
no quadro Kanban.
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As reuniões semanais de alinhamento, plannings, reuniões diárias, reviews e
retrospectivas, se mostraram como um momento de discussão de pontos de
melhorias e tratamento de dívidas técnicas do software, dentro do contexto de cada
equipe. A identificação das dívidas é realizada de maneira manual ainda pelas
equipes durante o contato com o código e artefatos do software. Apenas a equipe
B1 utiliza também uma ferramenta de análise de código para identificar possíveis
dívidas técnicas no código. Outras práticas ágeis também foram identificadas nas
equipes que podem ajudar a tratar as dívidas técnicas, tais como:


Refatoração;



Padrão de Codificação;



Revisão de Código;



Programação em Pares;



Testes de Unidade;



Explorar a definição de pronto;



Quadro Visual de Tarefas (Kanban).

Das sete estratégias mencionadas na literatura foram encontradas quatro
estratégias que são utilizadas pelas equipes, conforme a seguir:


Alocar uma parte do tempo durante uma iteração, tentando equilibrar o
esforço entre fornecer valor ao cliente e resolver as dívidas técnicas
(LIM et al., 2012; POWER, 2013; CODABUX e WILLIAMS, 2013;
MCCONNELL, 2013);



Envolver os clientes e donos do produto de software, comunicando-lhes
o valor do pagamento das dívidas do projeto e pedindo-lhes para
considerá-lo juntamente às novas solicitações de funcionalidades
(LARIBBE, 2009; KRUCHTEN, 2011; BUCH, 2012);



Usar reuniões diárias da equipe, quadro de tarefas e gráficos de
burndown para aumentar a comunicação e visibilidade dos itens
importantes para a release, discutindo melhor as soluções para diminuir
o risco de criar novas dívidas (SHIVER, 2011);
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Criar um grupo de discussão que deve se reunir periodicamente para
analisar o desempenho do sistema como um todo e planejar as
mudanças para reduzir ainda mais as dívidas técnicas (SHIVER, 2011).

Uma nova estratégia também foi identificada na equipe D1, a qual pode
atender tanto às necessidades técnicas do software quanto adicionar valor ao
negócio. A estratégia recomenda que o melhor momento para realizar uma
refatoração para pagar dívidas é quando a equipe está realizando alguma tarefa de
negócio no trecho de código onde existe alguma dívida. Neste caso, pode-se estimar
um pouco a mais de horas para a tarefa de negócio e ao mesmo tempo, realizar a
refatoração.
Além das estratégias, foi observado um fluxo padrão para decisão de realizar
as refatorações entre as equipes, apresentado de forma resumida na Figura 7.
Figura 7 - Fluxo de Decisão de Pagamento de Dívidas

Sim

Envolve risco para
o negócio?
Não
Equipe absorve a refatoração

Compartilha com o Cliente ou
Sim

Dono do Produto para Decisão

Levará muito
tempo?

Não

dentro de uma tarefa de
negócio não ficando visível ao
Dono do Produto ou Cliente

Aprovado?

Não

Sim
Equipe realiza a refatoração

Fonte: Elaborado pelo autor
Quando as equipes se deparam com um código que precisa ser refatorado,
elas avaliam se a refatoração poderá gerar riscos para o negócio ou se o cliente já
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está correndo algum risco, justificando a necessidade da refatoração. Assim, ela é
realizada seguindo algumas condições:
 Se existe risco, o cliente ou dono do produto é acionado. Assim, o cliente ou
dono do produto decide se irá aprovar o pagamento da dívida.
o Caso não aprove, a dívida pode ser esquecida ou somente adiada para
um segundo momento.
 Caso não exista risco direto para o cliente e a equipe está segura que não
afetará outros módulos, a equipe verifica o esforço necessário para a
refatoração.
o Caso o esforço necessário seja relativamente pequeno, a equipe tenta
absorver a refatoração dentro de alguma tarefa de negócio
relacionada.
o Caso o esforço seja grande e a equipe não consiga absorver a
refatoração, o cliente ou dono do produto é acionado para tomada de
decisão.
Foi observado que as dívidas são pagas porque estão atrapalhando a equipe
ou estão impactando o cliente na forma de riscos. As equipes possuem uma certa
autonomia para priorizar refatorações, mas esta decisão é influenciada por alguns
fatores:


Medo de impactar algum módulo, pois a equipe não conhece todas as
partes do código para realizar uma análise de impacto mais profunda;



Falta de cobertura de teste ou excesso de testes manuais;



Engajamento dos membros pela qualidade do software;



Risco de degradação da imagem da empresa perante o cliente;



Atendimento a cláusulas contratuais e/ou exigência do cliente final;



Oportunidade de melhorias no software;



Baixo impacto para o negócio e alto esforço.
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De maneira geral, as equipes buscam pagar as dívidas técnicas de forma
proativa, com exceção da equipe C3 que se mostrou ser mais reativa do que
proativa, diante de seu contexto.
Dos casos de dívidas técnicas identificados nas equipes, foram encontrados os
seguintes

tipos

de

dívidas:

projeto/código,

distribuição

de

conhecimento,

documentação, teste e ambiente.
Nas seções a seguir são apresentados e explicados os resultados com
evidências de forma mais detalhada.
4.2

Identificação, Discussão e Organização das Dívidas
Foi questionado para as equipes se seus membros discutem sobre partes do

software que precisam ser refatoradas ou até mesmo reescrever trechos de código
do software que foram mal codificados no decorrer do desenvolvimento do projeto e
que impactam no dia-a-dia. As equipes A1, B1, C1, C2 e D1 concordam que é
comum acontecer certas discussões sobre os problemas no código. Apenas a
equipe C3 relatou que estas discussões não são tão comuns, pois o nível de
maturidade e conhecimento técnico da equipe é relativamente baixo, e o foco da
equipe é apenas entregar as demandas sem se preocupar muito com a qualidade do
código. Mas mesmo assim, em alguns casos a equipe C3 realiza discussões quando
se trata de algo mais crítico. Como os projetos da equipe C3 são similares, a chance
de recorrência em outros projetos da equipe é alta e é importante que os membros
estejam cientes de que podem se deparar com a mesma situação nos demais
projetos (cerca de 40 projetos).
Neste sentido, foi questionado em que momento essas discussões eram
realizadas e todas as equipes foram unânimes em afirmar que isso acontece no diaa-dia, quando os desenvolvedores estão codificando, conforme declarações a
seguir:
“No dia-a-dia a equipe discute o que pode ser melhorado e o que
precisa ser refatorado. A cada product backlog a equipe sempre
tentava fazer uma discussão técnica para definir a solução e em
alguns casos era discutido que alguma solução dada em um
momento não estava tão aderente as novas demandas do
projeto.” (Transcrição da entrevista realizada com o líder técnico
da equipe A1, 2016)
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“É normal a equipe discutir estes assuntos no dia-a-dia. Até por
que a equipe está em constante comunicação e a mesma se
preocupa com o código.” (Transcrição da entrevista realizada com
o líder técnico da equipe B1, 2016)
“No dia-a-dia a equipe discutia sobre as partes que precisavam
ser refatoradas quando estava codificando. Em um primeiro
momento, a equipe mais reclamava do código do que realmente
fazia algo para melhorá-lo. Não tinha muita ação. Para o projeto
de 2015, durante a retrospectiva a equipe discutia alguns padrões
que seriam importantes adotar para quando fosse realizar alguma
refatoração (...)” (Transcrição da entrevista realizada com o líder
técnico da equipe C1, 2016)
“É comum a equipe discutir sobre as partes que precisavam ser
refatoradas no dia-a-dia, pois está focada no código e é mais fácil
encontrar problemas no mesmo. O que vem ocorrendo faz um
tempo é que quando o desenvolvedor se depara com um
problema que precisa de uma solução um pouco mais complexa,
toda a equipe se reúne e discute a melhor solução para o
problema. Isso tem ajudado a melhorar a codificação e o
entendimento posteriormente, pois todos estão alinhados com a
solução” (Transcrição da entrevista realizada com o líder da
equipe C2, 2015)
“As discussões não são tão comuns, mas quando isso acontece
geralmente é uma conversa entre o desenvolvedor e o
coordenador ou até mesmo o líder técnico, pois o desenvolvedor
estava desenvolvendo uma tarefa e se deparou com algum código
confuso.” (Transcrição da entrevista realizada com o líder técnico
da equipe C3, 2016)
“É comum a equipe encontrar trechos de código no dia-a-dia que
precisam ser modificados e alinhar um plano. Atualmente, quando
a equipe se depara com alguma situação, é cadastrada uma
tarefa ou até mesmo já é refatorado na hora, caso seja referente a
tarefa.” (Transcrição da entrevista realizada com o Scrum Master
da equipe D1, 2016).
A equipe B1 também afirma que discute sobre problemas no código durante as
reuniões diárias, envolvendo toda a equipe na discussão. A equipe se reúne
quinzenalmente com as demais equipes da empresa que utilizam o framework para
coletar feedbacks, problemas que estão ocorrendo no momento e pontos de
melhorias.
Nos casos em que a equipe realiza a cerimônia de retrospectiva (equipes A1,
C1, C2 e D1), foi observado que são discutidas maneiras de como prevenir a
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geração de dívidas. A equipe A1 relatou que em alguns momentos discute sobre
padrões de códigos que poderiam ser utilizados para simplificar o código e
padronizar o desenvolvimento. Entretanto, discussões mais técnicas eram realizadas
no Planning ou no dia-a-dia de desenvolvimento. Neste sentido, a equipe C1
também relata que discutia algumas práticas que a mesma poderia seguir para
melhorar a codificação, facilitando o entendimento do código. A equipe discutia
como poderia documentar os métodos através de comentários no código, adotar
nomenclaturas padrões e como refatorar procedimentos do banco de dados para
deixa-las mais legíveis e parametrizadas. Já a equipe C2 também discutia de forma
bem rápida algumas práticas que a mesma poderia seguir para melhorar o
entendimento do código. Caso a equipe tivesse passado recentemente por alguma
tarefa que precisasse atuar em um código mais complexo, no momento da
retrospectiva se discutia o que poderia ser melhorado. Apenas a equipe D1 relatou
que somente realiza a retrospectiva para discutir melhorias a nível de processo.
De maneira geral, foi observado que a identificação das dívidas é realizada de
maneira manual nas equipes A1, B1, C1, C2, C3 e D1. Apenas a equipe B1 utiliza
também a ferramenta SonarCube para análise de código, o qual ajuda a evidenciar
possíveis dívidas técnicas no código. A referida equipe utiliza mais de uma técnica
para identificar as dívidas, podendo tomar decisões intencionais sobre qual dos
indicadores são de maior relevância.
Nos casos em que a equipe realiza a cerimônia de review (equipes A1, C1, C2,
D1), foi questionado se a equipe percebe que algum atalho ou uma solução paliativa
foi utilizada na iteração para que a tarefa fosse entregue no prazo, por exemplo. No
caso da equipe A1, durante as entregas das primeiras Sprints era comum a equipe
perceber que algumas soluções de momento foram utilizadas para entregar a Sprint,
e que diante da expectativa do cliente, as soluções eram paliativas e refatorações
eram necessárias. Desta forma, a equipe sempre tentava priorizar para a próxima
Sprint alguma melhoria no que tinha sido entregue na Sprint anterior, conforme
declaração a seguir:
“No começo do projeto era comum perceber que algumas
soluções de momento foram utilizadas para entregar a Sprint, e
que diante da expectativa do cliente, as soluções eram paliativas
e refatorações eram necessárias, muito pelas circunstâncias do
projeto. O cliente não tinha muita segurança no que estava
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pedindo e quando o produto realmente foi lançado no mercado,
percebeu que não era bem isso que o mesmo estava precisando.
Principalmente no módulo de captura de pedidos foram realizadas
várias soluções. A equipe refatorou várias vezes esse módulo,
pois ao passar do tempo a equipe foi aprimorando as técnicas de
captura, melhorando o desempenho, à medida que a própria
equipe ganhava conhecimento. A equipe sempre tentava realizar
na Sprint subsequente, pois sabia que se não fizesse, o assunto
iria ser esquecido, pois teria outras atividades a realizar.”
(Transcrição da entrevista realizada com o líder técnico da equipe
A1, 2016)
Já as equipes C1, C2 e D1 relataram que a equipe já percebia antes da review
que desenvolveu alguma solução paliativa. De acordo com a equipe D1, caso
alguma solução paliativa fosse tomada, a equipe já tinha ciência antes, pois discutia
as soluções no momento do desenvolvimento.
Com relação ao registro de dívidas técnicas do projeto no controle de tarefas,
de maneira geral as equipes C1 e C3 não registram nenhuma tarefa, sendo implícito
os itens de dívidas. Essas duas equipes comentaram que ao se deparar com
códigos ilegíveis e que precisavam de algumas melhorias, a equipe apenas
reclamava e comentava com os demais desenvolvedores, mas não registravam de
maneira formal. Sem o registro da dívida, é mais fácil a equipe esquecê-la. Já as
equipes A1, B1, C2 e D1 registram tarefas desse tipo no backlog principal do projeto
e estimam o tempo que levarão para realizar a tratativa, conforme as declarações a
seguir:
“A equipe cadastra uma tarefa no TFS1 e estima seu esforço.
Assim, as tarefas entram no backlog do projeto. No momento da
priorização da Sprint, as tarefas eram discutidas e eventualmente
eram priorizadas. A maioria das tarefas mais técnicas, a própria
equipe tentava absolver durante as Sprints.” (Transcrição da
entrevista realizada com o líder técnico da equipe A1, 2016)
“(...) a equipe possui autonomia de refatorar os problemas
encontrados, mas por exemplo, a tarefa de refatoração irá levar
muito mais tempo do que eu tinha planejado. Eu sempre procurei
deixar claro na minha equipe que se encontrar um código ruim,
pode arrumar. Se for levar tempo anota no post-it e vamos
priorizar para a gente fatorar esse negócio (...)“ (Transcrição da
entrevista realizada com o líder técnico da equipe B1, 2016)

1

TFS (Team Foundation Server) é um produto da Microsoft que fornece gerenciamento de código
fonte, elaboração de relatórios, gerenciamento de requisitos, gerenciamento de projetos, compilações
automatizadas e testes. (MICROSOFT, 2016)
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“A equipe ao ver algum item que é necessário refatorar ou algo
que pode melhorar alguma parte do sistema, a equipe cria uma
tarefa no TRELLO1 e estima seu esforço. Assim a tarefa entra na
priorização geral com um nível de criticidade. (...) o que
geralmente a equipe cadastra são tarefas de melhoria de
desempenho nas telas com refatoração de consultas de banco de
dados e chamadas assíncronas.” (Transcrição da entrevista
realizada com o líder da equipe C2, 2015)
“(...) a equipe começou a registrar tarefas no TRELLO1
categorizadas como dívida técnica. Quando o desenvolvedor
fosse desenvolver alguma tarefa, o mesmo precisava verificar se
não tem nenhuma dívida relacionada com o trecho do software
que irá mexer, pois dependendo do caso, aquela tarefa poderia
ser realizada junto com a demanda de negócio.” (Transcrição da
entrevista realizada com o Scrum Master da equipe D1, 2016)
Apenas a equipe B1 e D1 destacam a tarefa como dívida técnica, já que as
equipes trabalham com esse termo. Não necessariamente essas tarefas ficam
visíveis ao dono do produto e ao cliente, mas são controladas no backlog principal
pela equipe técnica. Com os itens de dívida registrados como tarefa, as dívidas
ficam mapeadas e podem ser priorizadas em um momento no desenvolvimento. Isto
é confirmado nas equipes A1, B1, C2 e D1 as quais incluíam tarefas no backlog do
projeto e priorizavam no momento do Planning ou alinhamento das tarefas semanais
no quadro Kanban. Assim, a próxima seção apresenta como as equipes realizam a
priorização de itens de dívidas e como realizam seu pagamento.
4.3

Pagamento das Dívidas
Após identificada uma dívida, a mesma passará por um processo de tomada de

decisão de pagá-la ou não, estabelecendo estratégias para sua resolução, mesmo
que de forma implícita. Desta forma, foi perguntado para as equipes se realmente
alguma tarefa de refatoração era priorizada para ser desenvolvida. Nesse sentido, foi
observado que todas as equipes priorizam refatorações relacionadas ao código fonte
de forma frequente e autônoma.
No caso da equipe A1, a equipe sempre tentava priorizar pequenas
refatorações deixadas na Sprint anterior, pois em alguns momentos implementava
soluções paliativas para conseguir entregar no prazo, e acabava deixando uma

1

TRELLO é uma ferramenta para gestão visual online do quadro kanban (TRELLO, 2016)
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sujeira no código. Era comum a equipe realizar refatorações para melhorar a
organização do código, por exemplo: dividir métodos para que fiquem mais
reutilizáveis, utilização de padrões de projeto e refatoração de códigos mais antigos.
Mas caso a refatoração fosse afetar outros módulos e isso poderia incorrer em um
risco para o cliente, a equipe precisava compartilhar com o cliente.
No caso da equipe B1, a equipe também possui a autonomia de priorizar
refatorações com o objetivo de realizar uma melhoria contínua no software. A equipe
B1 também explora bastante a definição de pronto para as entregas das tarefas, e a
mesma somente está finalizada se o código está limpo. Em algumas situações de
pressão, a equipe confessa que soluções paliativas podem ser empregadas, mas
após a entrega, a equipe procura voltar para refatorar, de acordo com o relato do
líder técnico:
“Em alguns momentos nós precisamos das soluções paliativas,
por que não existe naquele momento nenhuma solução
alternativa, como por exemplo: você está com um problema em
produção e você não pode trocar a versão. Também não pode
fazer muitas coisas que geralmente poderia fazer, pois você não
pode mexer no seu código. Mas a gente precisa encontrar uma
solução paliativa com muita imaginação, para corrigir o problema
no código e sem mexer no código, por que você precisa daquilo.
Mas se você não para depois que resolveu o incêndio para
verificar o por que pegou fogo, e tenta corrigir aquilo para que não
pegue fogo de novo, você irá ficar resolvendo paliativos
infinitamente, tendo uma falsa sensação de segurança de que a
operação está rodando e então está tudo bem (...)” (Transcrição
da entrevista realizada com o líder técnico da equipe B1, 2016)
O líder técnico da equipe também relata que prioriza a dívida se a mesma está
realmente atrapalhando o desenvolvimento, pois caso contrário não é tão
necessário, conforme declaração a seguir:
“Eu só vou refatorar alguma coisa que está atrapalhando e
geralmente o que mais atrapalha o desenvolvimento é o
acoplamento (...) puro e simples acoplamento é o que mais
atrapalha e em geral as refatorações são para diminuir
acoplamento. Por que em geral o acoplamento destrói a
produtividade, então você não consegue entregar aquilo que você
precisa.” (Transcrição da entrevista realizada com o líder técnico
da equipe B1, 2016)
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Como o perfil da equipe B1 é servir de apoio para as equipes que utilizam o
framework da empresa, a equipe está sempre realizando melhorias para diminuir o
acoplamento e simplificar a atualização do framework. Refatorações que levam
muito tempo para concluir ou que apresentam um risco de causar instabilidade ao
software, são compartilhadas com o dono do produto, pois a equipe precisa justificar
as horas gastas e compartilhar o risco, conforme declaração a seguir.
“Quando é algo que envolve bastante coisas, mais complicado, irá
levar semanas para refatorar e pode trazer instabilidade,
precisamos fazer com mais cuidado. Assim, tem que ser
conversado com equipe e o dono do produto. Eu posso mobilizar
a equipe para fazer homologação, exploração do sistema, pois
envolve mais coisas. Nestes casos, tem que ser conversado com
a equipe e o dono do produto. Agora para pequenas refatorações,
mas que não é uma quebra grave de contrato, isso já pode fazer
(...) a equipe tem essa autonomia (...) o tempo que vamos discutir
para fazer é muito maior do que já implementar (...)” (Transcrição
da entrevista realizada com o líder técnico da equipe B1, 2016)
Já no caso da equipe C1 e C3, a equipe só conseguia priorizar refatorações se
o tempo de desenvolvimento não excedesse o tempo planejado de uma tarefa de
negócio. Apenas casos mais críticos eram aprovados pela área de negócio. Em
especial na equipe C3, o ato de realizar refatorações varia bastante de
desenvolvedor para desenvolvedor. O líder técnico da equipe C3 também confessa
que soluções paliativas são necessárias em alguns momentos e que é importante
retornar ao código para ajustá-lo. Porém, nem sempre isso é possível, conforme sua
declaração:
“Na hora ali você acaba resolvendo rápido, mas você tem que
pensar em revisitar aquilo ali para resolver de fato. Você tem que
acalmar o cliente primeiro, para depois fazer o trabalho bem feito.
O problema é quando você não revisita e isso ocorre bastante.
Apaga o incêndio e está bom. É uma coisa consciente. Você
sabe que precisa revisitar, porém é esquecido.” (Transcrição da
entrevista realizada com o líder técnico da equipe C3, 2016)
Como a equipe C3 possui um perfil técnico com nível mais baixo, o medo de
modificar o código e impactar algo é muito grande. O cenário da equipe também
dificulta bastante o pagamento de dívidas, já que a premissa da equipe é apenas
manter o que já está funcionando. Apenas os desenvolvedores com um nível técnico
maior, realizam refatorações por conta própria.
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No caso da equipe C2, em alguns momentos algumas tarefas técnicas eram
priorizadas

para

serem

refatoradas,

principalmente

itens

relacionados

ao

desempenho, dependendo da criticidade. As tarefas que apresentavam risco ao
cliente ou que não geravam valor ao cliente dificilmente eram priorizadas, porém a
equipe buscava encaixar internamente no meio de alguma tarefa maior. O líder da
equipe C2 relatou o seguinte:
“Em certos momentos é difícil ser perfeito em tudo, e muito pela
pressão de prazos, algumas coisas não saem muito como a gente
quer. O que a equipe tenta fazer é encontrar um equilíbrio.”
(Transcrição da entrevista realizada com o líder da equipe
C2,2015)
A equipe C2 fica incomodada de como o código está implementado, e por
conta própria tenta realizar refatorações, mesmo realizando horas extras sem
cobrança.
Já na equipe D1 prioriza-se realizar refatorações porque geralmente estão
acontecendo muitos bugs relacionados àquela parte do código ou quando a equipe
não consegue entender o mesmo, e está perdendo bastante tempo para entender o
que está codificado. Durante o planejamento das atividades para uma Sprint, a
equipe prioriza tarefas de refatoração caso estejam relacionadas às demandas de
negócio priorizadas pelo dono do produto. Como a equipe mantém mapeadas
tarefas de refatoração no backlog, ao realizar o planning das tarefas da Sprint, a
equipe verifica se conseguirá absorver algumas refatorações, não ficando visível ao
dono do produto. Porém, a equipe também verifica se a refatoração poderá afetar
outras partes do sistema e avalia se algum item no software poderá parar de
funcionar, impactando assim o usuário final.
Uma das dificuldades da equipe D1 é que a mesma não estruturou ainda os
testes automatizados. Assim, a equipe não se sente tão segura para realizar
refatorações em alguns módulos, pois a própria equipe não conhece a fundo as
regras de negócio aplicadas no software. Caso a equipe encontre algum trecho de
código que pode ser melhorado durante o desenvolvimento e verifique que já pode
realizar a refatoração, a mesma também absorve. Caso a refatoração demande
muitas horas para implementar, a equipe cadastra no backlog para posterior
priorização. Caso a equipe incorra em alguma dívida para conseguir entregar no
prazo, e na próxima Sprint continuará desenvolvendo alguma tarefa relacionada a
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área envolvida, a equipe também tenta priorizar essa tarefa para que a dívida seja
paga rapidamente.
Foi questionado se as equipes realizam revisão de código, contribuindo para
prevenir dívidas. As equipes B1, C1 e D1 afirmaram que realizam a revisão de
código e até mesmo a programação em par no caso da equipe B1 e D1. Vale
destacar a declaração do Scrum Master da equipe D1, o qual afirma que essa
prática pode ajudar a equipe a melhorar a qualidade do código.
“A própria equipe percebeu que quando realiza a revisão em par,
o código tende a melhorar de forma automática, pois o
desenvolvedor fica mais preocupado com o código, pois outra
pessoa irá olhar, e ela não quer passar vergonha perante os
demais desenvolvedores que estão na mesma sala, pois no
momento da revisão os desenvolvedores conversam sobre o
código.” (Transcrição da entrevista realizada com o Scrum Master
da equipe D1,2016)
A equipe B1 também é encarregada de analisar códigos escritos pelas equipes
de produtos que utilizam o framework e que podem degradar a qualidade do código
do framework. A equipe identifica possíveis dívidas que foram deixadas, e cobra as
equipes de produto a resolver as dívidas. No entanto, as equipes de produto muitas
vezes precisam entregar o produto ao cliente no prazo, e a dívida acaba sendo
gerada.
Foi observado também que a utilização de padrões de codificação pode
contribuir para prevenir dívidas e as equipes A1, C1 e D1 relataram que utilizam um
padrão. As declarações dessas equipes evidenciam esses fatos, e são transcritas a
seguir, respectivamente:
“O que a equipe tentou fazer é padronizar o código, com
nomenclaturas definidas seguindo as camadas de arquiteturas
para deixar o código bem estruturado, facilitando seu
entendimento, pois uma das dificuldades iniciais era de entender
o código do outro desenvolvedor.” (Transcrição da entrevista
realizada com o líder da equipe A1, 2016)
“Para desenvolvimento de novas funcionalidades a equipe definiu
padrões para que as soluções fossem padronizadas facilitando o
entendimento do código para futuras manutenções.” (Transcrição
da entrevista realizada com o líder da equipe C1, 2015)
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“(...) a qualidade do código melhorou bastante e a equipe definiu
um checklist para revisar o código, com padrões de
implementação.” (Transcrição da entrevista realizada com o
Scrum Master da equipe D1, 2016)
Nas seções a seguir serão apresentadas, de forma mais detalhada, as
estratégias que as equipes utilizam para conseguir pagar as dívidas.
4.3.1 Estratégias Utilizadas
Nesta seção, também é realizado um comparativo com as estratégias
encontradas na literatura. Na tabela 15 são apresentadas as estratégias da literatura
verificadas e quais equipes utilizam cada estratégia.
Tabela 15 - Estratégias x Equipes

Estratégia
I.

Equipes

Refatorar uma parte do sistema de cada vez. Uma
refatoração completa de uma parte do sistema pode dar
maior visibilidade de que a dívida está sendo reduzida, Nenhuma equipe
do que a refatoração em várias partes pequenas do
sistema ao mesmo tempo. (KRISHNA e BASU, 2012)

II.

Alocar uma parte do tempo durante uma iteração,
tentando equilibrar o esforço entre fornecer valor ao
cliente e resolver as dívidas técnicas. (LIM et al., 2012;
POWER,

2013;

CODABUX

e

WILLIAMS,2013;

A1, C1, C2, C3 e
D1

MCCONNELL, 2013)
III.

Equipes dedicadas para pagar dívidas (CODABUX e
WILLIAMS, 2013)

IV.

Nenhuma equipe

Envolver os clientes e donos do produto de software,
comunicando-lhes o valor do pagamento das dívidas do
projeto e pedindo-lhes para considerá-lo juntamente às C2
novas solicitações de funcionalidades. (LARIBBE, 2009;
KRUCHTEN, 2011; BUCH, 2012)

V.

Usar reuniões diárias da equipe, quadro de tarefas e
gráficos de burndown para aumentar a comunicação e

B1, C2 e D1
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visibilidade dos itens importantes para a release,
discutindo melhor as soluções para diminuir o risco de
criar novas dívidas. (SHIVER, 2010)
VI.

Criar um grupo de discussão que deve se reunir
periodicamente para analisar o desempenho do sistema
como um todo e planejar as mudanças para reduzir

B1

ainda mais as dívidas técnicas. (SHIVER, 2010)
VII.

Organizar dias especiais chamados Fixit para identificar
e saldar dívidas (MORGETHALER et al., 2012)

Nenhuma equipe

Fonte: Elaborada pelo autor
Pode-se verificar que as estratégias mais adotadas pelas equipes são as
estratégias II e V. Entretanto, na literatura as estratégias mais adotadas são as
estratégias II e IV. Neste sentido, foram realizadas perguntas focadas em identificar
indícios dessas estratégias, e seu resultado é apresentado na subseção 4.3.1.1 e
4.3.1.2. As demais estratégias da literatura e identificadas nas equipes são
apresentadas na subseção 4.3.1.3.
4.3.1.1 Envolvimento do Cliente
Uma estratégia mais visível é o de envolver os clientes e proprietários do
produto de software, comunicando-lhes o valor do pagamento das dívidas do projeto
e

pedindo-lhes

para

considerá-lo

juntamente

às

novas

solicitações

de

funcionalidades. Neste sentido foi perguntado se a equipe realmente discute com
cliente ou o dono do produto sobre problemas de qualidade no software que
precisam de tratativas e/ou refatorações no código. Apenas a equipe C2 envolve o
cliente frequentemente, já que todas as tarefas ficam no backlog do produto e a
equipe prioriza as atividades com o dono do produto a cada três vezes por semana.
Assim, itens de refatoração são apresentados e defendidos pela equipe e entram na
fila do Kanban. Algumas vezes a equipe consegue que o cliente aprove a realização
dessas tarefas, mas encontra dificuldades. Quando as tarefas de refatoração são
relacionadas à melhoria de desempenho do software, a equipe encontra mais
facilidade para convencer o cliente, pois o software possui uma carga de dados
pesada e o tempo de resposta da aplicação é crucial para o negócio.
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As equipes A1, B1, C1, C3 e D1 não envolvem o cliente ou dono do produto
frequentemente, já que é difícil convencer o negócio de que as refatorações são
fundamentais para a sustentabilidade do software, pois não agregam valor ao
negócio de forma tangível imediatamente, conforme relato do líder da equipe B1:
“É muito difícil explicar isso para uma pessoa não técnica (...) mas
um software com dívida técnica você demora mais para
desenvolver que qualquer outra coisa. Se eu pudesse explicar
para ele que não vou te entregar nada agora, porque vou te
entregar as coisas mais rápido depois, pois terei menos dívida
técnica (...) é uma conversa muito difícil de ter (...) é muito mais
palpável você ir misturando, as tarefas de negócios com as
tarefas de dividas técnicas.” (Transcrição da entrevista realizada
com o líder da equipe B1, 2016)
No caso da equipe A1, a equipe tentava esconder do cliente algum tipo de
problema no código, pois na visão do cliente, problemas desse tipo não deveriam
ocorrer, ainda mais em um projeto que começou do zero, segundo relato da equipe.
Entretanto, o cliente é envolvido somente quando existe um risco de realizar a
refatoração e o tempo de desenvolvimento é longo, consumindo uma quantidade
considerável de horas ou até mesmo quando é necessário envolver mais áreas para
validar as mudanças.
Na equipe C1 ocorreu um caso que a equipe buscou o apoio do dono do
produto, alegando que estava muito difícil entregar novas demandas com uma certa
velocidade, por que o código estava muito complexo. A equipe levou uma proposta
ao dono do produto, a qual seria necessário simplificar o código, tornando-o mais
legível para que mais pessoas pudessem entrar no projeto sem tantas dificuldades.
Também era necessário realizar um trabalho de disseminação de conhecimento
para toda a equipe, ajudando a entender códigos mais antigos. O cliente por sua
vez, patrocinou esse desenvolvimento, pois conseguia verificar que o tempo de
resposta da equipe para desenvolver novas demandas estava bem alto, comparado
às demais equipes da empresa.
A equipe C3 relatou dois casos que precisou do apoio do dono de produto.
Nestes casos, a equipe teria que realizar refatorações que alteravam os módulos
principais da aplicação, os quais eram bem críticos para o negócio. No primeiro
caso, o código da aplicação no geral estava bem complexo, onde somente
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desenvolvedores que conheciam mais a fundo as regras de negócio conseguiam
entender melhor o código. O líder da equipe C3 comentou o seguinte:
“A equipe já vinha avisando sobre as dificuldades e pequenos
remendos eram feitos para ajustar o que já estava ruim, pois a
ordem era remenda e entrega. Uma hora a bomba estourou e da
pior maneira. O cliente começou a reclamar que a aplicação
estava ruim, pois os dados não estavam confiáveis. Insatisfeito, o
cliente deu um ultimato. Ou a empresa corrige o que está
acontecendo ou perderá o cliente” (Transcrição da entrevista
realizada com o líder da equipe C3,2016)
O código da aplicação estava bem suscetível a ocorrência de erros e a
inconsistência dos dados. Além disto, soluções paliativas eram frequentes.
Entretanto, a área de negócio não autorizava que a equipe implementasse uma
mudança estrutural do software para resolver os problemas que ocorriam. Porém, o
cliente final começou a perceber que os dados não estavam confiáveis e isso gerou
um descrédito da empresa perante o cliente. Apenas após esse fato, o dono do
produto autorizou a equipe a realizar as refatorações necessárias. Dessa forma, a
equipe montou um pequeno projeto de 2 meses com 4 Sprints para refatorar as
partes mais críticas da aplicação.
O outro caso que a equipe C3 relatou possui o mesmo cenário, onde o código
da aplicação está bem complexo e suscetível a erros. Nesse caso, a equipe sempre
tinha dificuldades para realizar manutenção em um módulo específico que estava
gerando inconsistência de dados. A equipe conseguiu convencer o dono do produto
que era necessário refazer esse módulo, facilitando as manutenções futuras e
resolvendo o problema de consistência de dados. Essa refatoração foi fundamental
para manter o cliente.
A equipe D1 relatou um caso em que envolveu o dono do produto para
priorização da refatoração, a qual iria impactar todos os usuários da aplicação. A
equipe propôs realizar toda uma refatoração no HTML (Linguagem de Marçação de
Hipertexto) do software, pois não estava funcionando em alguns navegadores e o
próprio layout da aplicação não era tão agradável e usual. Além de resolver o
problema dos navegadores, esta tarefa iria gerar valor para o cliente, pois a
aplicação ficaria mais intuitiva, com um layout mais moderno, responsivo e de fácil
navegação. Quando a equipe levou o caso para o cliente, o mesmo também já tinha
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essa ideia e aprovou a realização da refatoração. Como a aplicação possui muitos
módulos, a equipe dividiu a refatoração em módulos e em várias Sprints.
4.3.1.2 Alocação de tempo
Uma das estratégias mais comuns apontadas na literatura é alocar uma parte
do tempo durante uma iteração, tentando equilibrar o esforço entre fornecer valor ao
cliente e resolver as dívidas (LIM et al., 2012; POWER, 2013; CODABUX e
WILLIAMS, 2013; MCCONNELL, 2013). Neste sentido, a equipe B1 relatou que já é
algo explicito na equipe tratar as dívidas durante as tarefas e não existe a
necessidade de reservar horas a mais para realizar possíveis tratativas. As demais
equipes A1, C1, C2, C3 e D1 relataram que realizam essa estratégia.
A equipe A1 alocava em média 20% do tempo total da Sprint (40 horas de 192h
por Sprint) para realizar possíveis ajustes no código. Era comum a equipe perceber
que algumas soluções de momento eram utilizadas para entregar a Sprint, e que
diante da expectativa do cliente, as soluções eram paliativas e refatorações eram
necessárias, muito pelas circunstâncias do projeto. Alguns módulos do software não
estavam muito bem definidos, e a equipe precisou refatorar várias partes do software
para atender as novas definições e para que o software não ficasse com um código
confuso e bagunçado. Desta forma, a equipe sempre priorizava para a próxima
Sprint alguma melhoria no que tinha sido entregue na Sprint anterior. A equipe
sempre tentava realizar a refatoração na Sprint subsequente, pois sabia que se não
fizesse, o assunto seria esquecido, pois teria outras atividades a realizar. Muitas
vezes, a equipe ainda estava testando alguma solução, mas que para aquele
momento atendia, porém a equipe sabia que precisaria revisitar e melhorar. Desta
forma, a equipe tentava encaixar essas tarefas na Sprint utilizando essas horas.
A equipe C1 tinha um grande problema que era a falta de conhecimento das
regras implementadas. Isto dificultava a equipe entregar as tarefas com uma
velocidade maior, também por que o código da aplicação estava bem confuso,
segundo relato da equipe. Como todo ano, a equipe realiza mudanças no software
para adequar às novas regras, a equipe conseguiu negociar com o cliente que fosse
reservado um tempo de análise para verificar mais a fundo cada demanda para o
projeto de 2015. Assim, a equipe utilizava esse tempo para verificar o que poderia
ser simplificado, e em alguns casos realizava a melhoria no código, por exemplo:

91

retirava valores fixos no código nas consultas de banco de dados, passando-os para
uma variável, ou até mesmo para alguma tabela.
A equipe C2 relatou que adiciona um tempo extra em cada tarefa, em média
20%, para caso encontre alguma melhoria a ser feita, a mesma seja realizada dentro
da própria tarefa. A equipe sempre busca realizar pequenas refatorações para
melhoria de desempenho, pois é um ponto crítico do sistema. Já no caso da equipe
C3, a reserva de horas não é algo definido. O coordenador realiza uma estimativa
das tarefas com algumas horas a mais para caso a tarefa se complique seja possível
recuperar. Em alguns casos, a equipe utiliza essas horas para realizar alguma
refatoração. O cenário da equipe C3 possui uma pressão de entrega maior, pois a
equipe atende muitos projetos e a fila de demandas é alta. Desta forma, a diretriz
dada pela coordenação é de apenas entregar as tarefas, sem se preocupar tanto
com a qualidade do código. Isso pode ser um agravante para gerar novas dívidas.
Já na equipe D1, a equipe geralmente coloca 10% a mais em cada tarefa da
Sprint para eventuais imprevistos e possíveis refatorações que podem ser
necessárias. Entretanto a equipe não deixa pré-fixada uma quantidade de horas só
para esses itens de refatoração. No backlog também existem tarefas de refatoração
que entram na Sprint quando estão relacionadas a tarefas de negócio e que podem
ser absorvidas na Sprint.
4.3.1.3 Demais estratégias verificadas nas equipes
A equipe D1 relatou que o melhor momento para realizar uma refatoração para
pagar dívidas é quando a equipe está realizando alguma tarefa de negócio no trecho
de código onde existe alguma dívida. O Scrum Master da equipe afirma que:
“Já que estamos mexendo nessa parte do código, podemos
melhorá-la e se tivermos tendo muito problema nessa parte,
chegou o momento de mexer ali.” (Transcrição da entrevista
realizada com o Scrum Master da equipe D1,2016)
Esta estratégia para realizar pagamentos de dívidas se torna mais factível
quando se possui um mapeamento das dívidas. Quando surge uma oportunidade de
modificação do trecho onde existe a dívida, a equipe pode verificar se existem
dívidas relacionadas e tomar a decisão de pagá-las. Isto reforça o que a equipe D1
comentou, a qual procura absorver as tarefas de dívidas que estão relacionadas a
tarefas de negócio que foram priorizadas para a Sprint, continuando a gerar valor
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para

o

negócio.

Algumas

dívidas

são

encontradas

durante

o

próprio

desenvolvimento, e nesses casos são avaliadas se serão pagas naquele momento.
Caso não sejam pagas naquele momento, a equipe cadastra uma tarefa de dívida
no backlog do projeto. Assim, a lista de dívidas pode ser usada no planejamento de
uma versão/iteração para decidir quantos e quais itens da lista deverão ser pagos
durante o desenvolvimento da versão em questão, juntamente a outros itens do
backlog, os quais a equipe D1 utiliza apenas com seus membros técnicos na maioria
das vezes.
Esta estratégia apontada pela equipe D1 também é utilizada pela equipe C2, a
qual as dívidas são mapeadas e incluídas no backlog do projeto. Entretanto, no caso
da equipe C2, mesmo que as tarefas de dívidas não estejam relacionadas com uma
tarefa de negócio, a equipe tenta encaixar algumas dívidas em tarefas maiores, por
que a equipe ficava incomodada com a situação do código, e por si só assumia a
refatoração, mesmo que a equipe tivesse que estender o horário de trabalho. Isto
pode evidenciar a proatividade das equipes em tentar pagar dívidas, mesmo que
elas não sejam priorizadas pelo cliente ou dono do produto.
Shriver (2011) sugere o uso de reuniões diárias da equipe, quadro de tarefas e
gráficos de burndown para aumentar a comunicação e a visibilidade dos itens
importantes para a release, e discutir melhor as soluções para diminuir o risco de
criar novas dívidas. Neste sentido, foi observado que as equipes B1, C2 e D1
também seguem essa estratégia através do registro das tarefas de dívidas técnicas
no backlog. No caso da equipe B1 e D1, essa sinalização é explicita. A equipe B1
utiliza elementos visuais para evidenciar as dívidas técnicas do projeto e sua
evolução, através de painéis de televisão na sala de desenvolvimento, para que as
pessoas vejam que as dívidas precisam ser resolvidas. Já a equipe C2 sinaliza as
dívidas de forma implícita no backlog, sendo apenas tarefas técnicas. Isso gera
maior visibilidade dos itens que precisam ser refatorados e foi notado que essas
tarefas podem causar um desconforto na equipe, fazendo com que a mesma procure
pagar as dívidas por conta própria em alguns casos, como já citado anteriormente. A
equipe D1 cedeu uma imagem de seu backlog, demonstrando um backlog específico
de dívida técnica, como mostra a Figura 8.
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Figura 8 - Backlog da Equipe D1

Fonte: Elaborada pelo autor
Shriver (2011) também recomenda que seja criado um grupo de governança
que deve se reunir periodicamente para analisar o desempenho do sistema como
um todo e planejar as mudanças para reduzir ainda mais a dívida técnica. Essa
estratégia pode não ser tão comum nas equipes ágeis, já que equipes A1, B1, C1,
C2, D1 declararam que estão em constante comunicação, por conta do método de
trabalho, com reuniões diárias, plannings, reviews e retrospectivas. O líder da equipe
B1 afirmou que os desenvolvedores estão em constante discussão sobre melhorias
contínuas no software, com a realização de kaizens1 para melhoria contínua do
software, conforme declaração a seguir:
“(...) eu sempre procurei deixar claro na minha equipe que se
encontrar um código ruim, pode arrumar. Se for levar tempo anota
no post-it e vamos priorizar para a gente refatorar esse negócio.
Mas talvez por falta de maturidade muitas pessoas não
conseguem fazer isso ou não se sentem à vontade para fazer
isso. No kanban tinha visto a figura do kaizen e a equipe sabe
quando propor o kaizen (...) isso está atrapalhando meu dia-a-dia
(...) eu estou perdendo tempo (...) aquele código está ruim (...)
pessoal vamos fazer um kaizen de arrumar aquele código (...)
mas a gente tem gente madura (...) e tem sempre um kaizen
rolando para melhorar, então ajuda bastante.” (Transcrição da
entrevista realizada com o líder técnico da equipe B1, 2016)

1

Kaizen é uma palavra de origem japonesa que significa mudança para melhor, usada para transmitir a noção de
melhoria contínua na vida em geral, seja ela pessoal, familiar, social e no trabalho. No contexto empresarial, o
kaizen é uma metodologia que permite baixar os custos e melhorar a produtividade.
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Entretanto, a equipe B1 utiliza esta estratégia, se reunindo quinzenalmente
com as demais equipes da empresa que utilizam o framework para coletar
feedbacks, problemas que estão ocorrendo no momento e pontos de melhorias,
priorizando o que precisa ser trabalhado. Apenas a equipe C3 relatou que discute
bem pouco sobre melhorias nas aplicações, pois o nível de maturidade e
conhecimento técnico da equipe é relativamente baixo, e o foco da equipe é apenas
entregar as demandas sem se preocupar muito com a qualidade do código.
Morgethaler et al. (2012) descrevem estratégias de redução de dívidas que a
Google utiliza em seus sistemas em desenvolvimento. Os engenheiros organizam
dias especiais chamados Fixit para identificar e saldar dívidas. Neste sentido,
Codabux e Williams (2013) sugerem que as empresas podem ter equipes dedicadas
para pagar dívidas. Entretanto, essas estratégias não foram identificadas em
nenhuma equipe, e apresentam-se inviáveis para os contextos das mesmas por
conta do custo envolvido. Manter equipes apenas focadas em diminuir dívidas ou até
mesmo um dia só para diminuir dívidas, podem representar um custo excessivo e é
uma estratégia mais extrema, pois necessita também de uma mudança cultural na
empresa. As empresas precisam estar mais maduras para implementar esta
estratégia.
Krishna e Basu (2012) sugerem que as refatorações sejam realizadas de forma
concentrada, ou seja, só refatorar uma parte de cada vez até seja melhorada. Uma
refatoração completa em uma parte do software pode dar maior visibilidade de que a
dívida está sendo reduzida. Entretanto, essa estratégia se apresenta viável apenas
para a equipe B1, pois o principal foco da equipe é manter a qualidade do framework
da empresa, tendo horas de seu orçamento para melhoria do produto. Quando é
necessário realizar alguma refatoração maior, a equipe monta um plano de melhoria
contínua realizando uma força tarefa para refatoração, abrangendo uma área maior
do software. Porém, para as equipes A1, C1, C2, C3 e D1, esta estratégia é difícil de
ser implementada pois a equipe precisa equilibrar as entregas com tarefas de
negócio e pagamento de dívidas.
Uma refatoração maior pode necessitar de muitas horas de desenvolvimento, e
as equipes possuem grande dificuldade de justificar horas gastas que não estejam
gerando valor ao cliente de forma tangível. Entretanto, o pagamento de dívidas pode
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sim gerar valor ao negócio, mas inicialmente de forma indireta, como por exemplo: a
velocidade da equipe em atender novas demandas pode aumentar devido a
melhoria de organização do código. Este exemplo é evidenciado pela equipe C1,
que após a disseminação do conhecimento técnico e negócio para toda a equipe de
forma explícita durante as Sprints e a realização de pequenas refatorações pontuais
para simplificar o código, a equipe começou a entregar as demandas com uma maior
velocidade.
4.3.2 Fatores Influenciadores
A decisão de pagar dívidas ou até mesmo a decisão de correr o risco em
mantê-las, depende de vários fatores. Comparando as equipes, foi observado um
fluxo padrão para decisão de realizar as refatorações entre as equipes A1, B1, C1,
C2, C3 e D1 no que se refere a pagamento de dívida no código, apresentado de
maneira resumida na Figura 7 no começo desta seção.
De maneira geral, quando as equipes se deparam com um código que precisa
ser refatorado, a equipe verifica se a refatoração poderá afetar o cliente de maneira
negativa e se existe um risco para o negócio associado. Em alguns casos a
refatoração pode impactar alguma funcionalidade, podendo causar alguma
instabilidade no software. Em outros casos, o cliente já está correndo algum risco
com o código existente e a refatoração se faz necessária para minimizar o risco. Se
o risco é alto e a equipe acredita que é muito importante realizar a refatoração, a
equipe leva a situação encontrada ao cliente ou dono do produto, para que ele
priorize em algum momento do desenvolvimento, pois a solução implementada
poderá causar erros, por exemplo. Caso não exista um risco direto para o negócio e
a equipe está segura que não afetará outros módulos, a equipe verifica o tempo
necessário para refatoração. Caso o esforço necessário seja relativamente pequeno,
a equipe tenta absorver a refatoração dentro de alguma tarefa de negócio
relacionada. Caso o esforço seja grande e a equipe não conseguirá absorver a
refatoração, o cliente ou dono do produto é acionado para tomada de decisão.
Quando a decisão de pagar a dívida é passada para o cliente ou dono do
produto, os fatores que influenciam são diferentes. Foi observado que o pagamento
de dívidas precisa estar relacionado a algo crítico do negócio ou fazer parte de sua
estratégia. Na Tabela 16 são apresentados os fatores influenciadores observados
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nas equipes divididos pelos responsáveis pela decisão de pagar a dívida: equipe
técnica ou cliente/dono do produto.
Tabela 16 - Fatores Influenciadores x Equipes – Equipe Técnica
Fator
I.

Responsável
Medo

de

impactar

algum Equipe Técnica

Influência

Equipes

Não Pagar

C1, D1

Não Pagar

A1, B1, C2,

módulo, pois a equipe não
conhece todas as partes do
código

para

análise

de

realizar

uma

impacto

mais

profunda
II.

Falta de cobertura de teste ou Equipe Técnica
excesso de testes manuais

III.

Engajamento

dos

D1

membros Equipe Técnica

Pagar

pela qualidade do software
IV.

Risco

de

degradação

A1, B1, C1,
C2, C3 e D1

da Cliente/dono do

Pagar

A1, C2 e C3

Pagar

A1, C1, C2 e

imagem da empresa perante o produto
cliente
V.

Atendimento

a

cláusulas Cliente/dono do

contratuais e/ou exigência do produto

D1

cliente final
VI.

Oportunidade de melhorias no Cliente/dono do Pagar
software

VII.

produto

Baixo impacto para o negócio Cliente/dono do Não Pagar
e alto esforço

B1 e D1

C1

produto

Fonte: Elaborada pelo autor
Em relação ao fator I, foi notado que existe um certo medo dos
desenvolvedores em modificar partes do sistema e isso pode inibir a equipe em
realizar algumas refatorações em determinadas partes do software. O Scrum Master
da equipe D1 e o líder técnico da C1 fizeram as seguintes declarações,
respectivamente:
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“Muitas pessoas já passaram pelo projeto e em alguns casos
existe um certo medo de modificar determinadas partes do
sistema, pois não sabe muito a regra de negócio daquela parte do
software.” (Transcrição da entrevista realizada com o Scrum
Master da equipe D1, 2016)
“(...) durante o desenvolvimento a equipe encontrava códigos
duplicados, porém os métodos duplicados eram muito específicos
e complexos. Era inviável refatorar, pois o medo de quebrar
alguma funcionalidade era grande.” (Transcrição da entrevista
realizada com o líder da equipe C1, 2016)
Ainda no caso da equipe C1, as implementações não passavam por uma área
de teste, passando apenas pelos testes dos desenvolvedores, aumentando o risco
de impactar outros módulos, mesmo sem a intenção.
O fator II pode justificar o fator I, pois a falta de testes automatizados ou até
mesmo o excesso de testes manuais necessários pode fazer com que a equipe sinta
medo em modificar determinada parte do código. Entretanto, mesmo que a equipe
não tenha medo de modificar, mas terá que testar várias partes da aplicação, pode
fazer com que a equipe desista da refatoração, conforme declarações das equipes
A1, B1, C2 e D1 respectivamente:
“Atualmente, no dia-a-dia a própria equipe decide se realizará
uma refatoração ou não. Isso depende do tamanho do impacto.
Quando o impacto é pequeno e a refatoração não envolve risco
para o negócio, a mesma é feita. Caso tenha que realizar muitos
testes, a equipe também não prioriza. O que ocorre muito é
melhorar a organização do código, por exemplo: dividir métodos
para que fiquem mais reutilizáveis, utilização de padrões de
projeto, refatoração de códigos mais antigos para o padrão que a
equipe definiu.” (Transcrição da entrevista realizada com o líder
da equipe A1, 2016)
“(...) a recomendação é que caso se depare com um código que
pode ser melhorado e aquele trecho não tem um teste unitário,
então nem mexa no código.” (Transcrição da entrevista realizada
com o líder da equipe B1, 2016)
“Existem itens que não são priorizados pois o risco é grande, por
que afetam o core do sistema e exigirão uma grande massa de
teste. Esses por sua vez vão fazendo aniversário no backlog no
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TRELLO1, mas continuam mapeados.” (Transcrição da entrevista
realizada com o líder da equipe C2, 2015)
“(...) o que dificulta a equipe a melhorar alguns itens é que a
equipe não estruturou ainda testes de unidade. Dessa forma,
existe um grande risco em refatorar algumas partes, pois o
software é um legado de mais de 8 anos (...) os testes são um
grande gargalo para o sistema, pois ainda a equipe não
conseguiu estruturar muito bem a parte de testes. Como o
sistema não está divido muito bem em camadas, e a regra de
negócio está espalhada pelo sistema, é difícil colocar uma
ferramenta para os testes de unidade” (Transcrição da entrevista
realizada com o Scrum Master da equipe D1, 2016)
Vale ressaltar que a equipe C2 também relatou que sofreu um prejuízo
financeiro considerável pela falta de um teste. Após este fato a equipe busca realizar
as modificações com uma certa cautela.
O fato de que as equipes buscam absorver algumas refatorações está
relacionado a equipe se preocupar e querer melhorar o código, no qual é uma
prática comum nas equipes ágeis, evidenciando o fator III. Neste sentido, foi
questionado se a equipe se preocupa com as soluções implementadas no software e
gostariam de melhorá-las ou refatorá-las. A equipe A1 relatou que a equipe se
preocupa bastante com a qualidade do código. Os desenvolvedores sempre buscam
trazer melhorias para o código, novas soluções e melhorias de desempenho.
No caso da equipe B1, o líder técnico comenta que de maneira geral a equipe
se preocupa com as implementações realizadas no código. Entretanto, não são
todos da equipe, pois depende do perfil das pessoas. A equipe possui
desenvolvedores que se preocupam mais com a parte técnica e outros com o
negócio, e isso é positivo para a equipe, pois traz um equilíbrio.
A equipe C1 se preocupava bastante com as implementações e sempre
pensava em melhorar o código, principalmente para deixá-lo legível, pois sabia que
depois teriam que realizar manutenções. A equipe C2 já atua no mesmo projeto há
bastante tempo e tem a consciência de que quanto mais a equipe melhora o
sistema, menos problemas a equipe terá no futuro, realizando algumas refatorações
de maneira preventiva. Já com a equipe C3, a preocupação com o código não é tão
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evidente em toda a equipe, sendo somente perceptível nos desenvolvedores mais
experientes, de acordo com a declaração do líder técnico:
“De maneira geral não é perceptível verificar que a equipe se
preocupa, somente em alguns desenvolvedores mais sêniores.
Mas existe um tímido interesse com pouca atitude de melhorar.
Se todo mundo conseguisse melhorar poucas coisas, já seriam
coisas médias melhoradas. Assim, se todos melhorarem o que
encontram, seriam coisas grandes.” (Transcrição da entrevista
realizada com o líder técnico da equipe C3, 2016)
A equipe D1 também se preocupa com a qualidade do código, conforme
declaração do Scrum Master:
“A equipe hoje apesar de ter alguns juniores, se preocupa com o
código agora. A equipe já possui um certo nível de maturidade
para se preocupar com o código. Todos da equipe tiraram
certificação Java, tendo um conhecimento técnico mais apurado.
Outra coisa que a equipe percebeu é que quando se coloca a
revisão em par, o desenvolvedor tende a melhorar de forma
automática o código que eles estão fazendo, por que a outra
pessoa vai ver o código dela. É um fator até psicológico de
sempre tentar fazer um bom código, melhorando o que está
mexendo.” (Transcrição da entrevista realizada com o Scrum
Master da equipe D1,2016)
Em relação ao fator IV, o dono do produto da equipe A1 aprovou a refatoração
de um ponto chave do sistema, no qual era a captura de pedidos. O desempenho
desse módulo estava abaixo das expectativas e poderia degradar a imagem da
empresa no mercado, pois a aplicação tinha sido lançada recentemente. Em fase de
projeto, a equipe apenas realizou uma pequena amostragem de teste de carga na
captura de pedidos. Quando a aplicação foi implantada no primeiro cliente, o fluxo
de pedidos era bem alto e aplicação começou a ficar bem lenta. O risco de
degradação da imagem da empresa perante o mercado influenciou bastante o dono
do produto a aprovar essa refatoração. A solução inicial manipulava muitos dados
em memória. A equipe mudou a solução, optando por realizar parte do
processamento direto em procedimentos na base de dados.
Nesse sentido, a equipe C3 também teve duas situações onde a área de
negócios aprovou as refatorações por que corria o risco de perder o cliente. As
situações estavam ficando insustentáveis, pois sempre eram adotadas soluções
paliativas para corrigir as inconsistências de dados das aplicações.
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No caso da equipe C2, o próprio dono do produto decidiu em incorrer em uma
dívida técnica para não atrasar o projeto e não se indispor com o cliente. A equipe
tinha a necessidade de realizar algumas mudanças no consumo de métodos dos
serviços do e-commerce para exibição do saldo de pontos, extrato, entre outros. Os
serviços sofreram modificações no contrato e novos métodos foram criados para
atender novas necessidades. Dessa forma, foi montado um projeto para realizar
esses ajustes, mas essa refatoração não agradou muito o cliente final e o projeto
acabou atrasando. Para não se indispor com o cliente e entregar o projeto no prazo,
a consulta de saldo foi entregue de forma parcial, com dados falsos apenas para
homologação ser realizada no prazo. Após a entrega do projeto, o dono do produto
solicitou à equipe que fosse implementada a solução definitiva.
Em relação ao fator V, em alguns casos é importante realizar algumas
refatorações para atender alguma cláusula contratual, cumprir um acordo de nível de
serviço, uma exigência do cliente final, entre outros. No caso da equipe A1 e C1, a
documentação do sistema sempre era deixada de lado. Porém, o cliente exigiu a
documentação, pois constava no contrato de prestação de serviço. Assim, as
equipes precisaram fazer a documentação de forma reversa, pagando a dívida de
documentação. No caso da equipe D1, o próprio cliente solicitou que a equipe
contratasse uma nova pessoa para apenas documentar o sistema.
Também no caso da equipe D1, a aplicação era hospedada em três servidores
web que rodavam o Apache Tomcat. Porém, esse ambiente não estava suportando
a carga de acesso e caia constantemente, não cumprindo com o acordo de nível
serviço. O cliente autorizou a equipe a montar um ambiente com cinco servidores
rodando o Oracle WebLogic Server. A equipe conseguiu resolver o problema de
disponibilidade da aplicação, porém algumas funcionalidades simplesmente pararam
de funcionar. Alguns problemas de sessão, lista de dados, não funcionavam. Desta
forma, a equipe teve que fazer uma refatoração no código para que as
funcionalidades voltassem a funcionar corretamente.
Já no caso da equipe C2, o cliente solicitou que o novo site fosse desenvolvido
com a linguagem Java. A equipe sempre trabalhou com a linguagem C# e
desenvolvia os serviços web sem se preocupar com a interoperabilidade desses
serviços, para acelerar o desenvolvimento. Porém, com essa exigência do cliente, o
dono do produto autorizou à equipe a reescrever alguns itens dos serviços para
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deixá-los mais seguros e interoperáveis, para que o novo site se conectasse com os
serviços web. Como era uma exigência do próprio cliente, o mesmo custeou a
refatoração.
Em relação ao fator VI, com a realização de refatorações, podem surgir
oportunidades de melhorias no software que agregam valor ao negócio. Esse fator
pode influenciar bastante a aprovação de uma refatoração, pois é uma relação de
custo-benefício. Com um pagamento de dívida, pode-se aproveitar e melhorar as
funcionalidades existentes.

No caso da equipe D1, a aplicação estava tendo

problemas de compatibilidade de navegadores. Algumas funcionalidades não
funcionavam no Internet Explorer, apenas no Google Chrome, e vice-versa. Isso
acontecia por conta de compatibilidade do HTML criado para cada página da
aplicação. O visual e usabilidade da aplicação também estavam bem desatualizados
em relação às aplicações existentes no mercado. Desta forma, a equipe tinha a ideia
de aplicar um estilo padrão de mercado chamado Bootstrap, no qual possui uma boa
aparência e funciona em vários navegadores. Com isso a equipe iria resolver o
problema de compatibilidade e ao mesmo deixar o HTML mais simples e
padronizado. Assim, a equipe criou um protótipo da solução e apresentou para o
cliente para solicitar sua aprovação, pois a refatoração demandaria um esforço
grande. Entretanto, o cliente por sua vez também estava com a ideia de mudar o
visual da aplicação e toda a refatoração foi aprovada. A usabilidade da aplicação
melhorou significativamente.
Neste mesmo sentido, a equipe B1 está realizando refatorações com o apoio
do dono do produto. Essas refatorações farão com que o framework fique menos
acoplado, mais genérico e confiável, aumentando o potencial de uso do framework.
A equipe está dividindo algumas funcionalidades do framework que por sua
definição de domínio podem ser caracterizadas como micro serviços, diminuindo
drasticamente o acoplamento. Isso também está ajudando a diminuir o papel de
governança do framework, ficando mais independente.
Em relação ao fator VII, quando o pagamento da dívida não fornece algum
valor ao negócio de forma tangível e o esforço é alto, dificilmente será aprovado pelo
dono do produto e/ou cliente. No caso da equipe C1, a equipe relatou que possui
dificuldades em utilizar a documentação da regra de negócio, pois a mesma está
segmentada em vários documentos. No entanto, reorganizar a regra de negócio
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demandará um esforço considerável e o próprio cliente não reclama da regra. A
equipe justificou essa necessidade para a alta diretoria da empresa, para que
autorizasse essa reorganização, mas não foi aprovado.
A Tabela 17 apresenta um resumo da quantidade de casos de cada tipo de
dívida (classificações dos trabalhos de Seaman e Guo (2011) e Tom et al. (2013)) e
em quais equipes os tipos de dívidas estão presentes. No apêndice C são
apresentados todos os casos de forma detalhada.
Tabela 17 - Tipos de Dívidas x Equipes
Tipo de Dívida

Quantidade

Projeto/Código

13

A1, B1, C1, C2, C3, D1

Distribuição de Conhecimento

2

A1, C1

Documentação

4

A1, C1, C2, D1

Teste

3

C1, D1

Ambiente

1

D1

Fonte: Elaborada pelo autor

Equipes
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5

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Esta seção descreve a discussão dos resultados apresentados na seção 4,

relacionando-os com a literatura pesquisada e apresentada na seção 2 deste
documento.
Tomando como base apenas os casos estudados, é possível afirmar que o
tratamento de dívidas técnicas é um procedimento natural nas equipes ágeis em seu
dia-a-dia, mesmo que de forma implícita no processo. Dois princípios ágeis (BECK et
al., 2001) demonstram que dívidas técnicas podem ser incorridas, tais como:


A maior prioridade é satisfazer o cliente, realizando entregas adiantadas e
contínuas de software de valor;



Aceitar

mudanças de

requisitos,

mesmo

que

seja

no

final

do

desenvolvimento. Métodos ágeis se adequam às mudanças, para que o
cliente possa tirar vantagens competitivas.
Entretanto, as equipes precisam manter e prezar pela excelência técnica do
software, para conseguir manter e aumentar a agilidade da equipe (BECK et al.,
2001). Neste sentido, o resultado desse trabalho demonstrou que as equipes
estudadas prezam pela qualidade do código das aplicações e priorizam refatorações
relacionadas ao código fonte de forma frequente e autônoma à medida do possível.
As

equipes

estudadas

discutem

soluções

em

seu

dia-a-dia

de

desenvolvimento, para melhorar e organizar o código. As reuniões semanais de
alinhamento, plannings, reuniões diárias, reviews e retrospectivas se mostraram
como um momento de discussão de pontos de melhorias e tratamento de dívidas
técnicas do software, dentro do contexto de cada equipe. Os desenvolvedores estão
em constante discussão sobre melhorias no software, com a realização de força
tarefa para melhoria contínua. Este resultado contribui com dados empíricos para o
trabalho de Holvitie et al. (2014), o qual verificou que os processos dos métodos
ágeis favorecem a percepção das dívidas técnicas, principalmente o “processo
iterativo”, “reviews e retrospectivas”. Neste trabalho, ficou evidente que as reuniões
semanais de alinhamento, plannings e reuniões diárias são mais perceptíveis a
dívida técnica do que as reviews e retrospectivas. No entanto, a retrospectiva se
mostrou sendo um bom momento de definição de padrões de codificação que
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podem ser utilizados para simplificar o código e padronizar o desenvolvimento,
conforme relato de três equipes.
A identificação das dívidas é realizada de maneira manual ainda pela maioria
das equipes durante o contato com o código e artefatos do software. Apenas uma
das equipes utiliza também uma ferramenta de análise de código que ajuda a
evidenciar possíveis dívidas técnicas no código, obtendo alguns indicadores
relevantes para tomada de decisão, conforme sugere Zazworka et al. (2014).
Quatro das equipes (A1, B1, C2 e D1) registram tarefas para pagamento de
dívidas no backlog principal do projeto e estimam o tempo que levarão para realizar
a tratativa, mesmo que de forma implícita (não destacada como dívida técnica). Não
necessariamente essas tarefas ficam visíveis ao dono do produto e ao cliente, pois
existe um certo receio das equipes em envolver o cliente ou o dono do produto para
discutir problemas de qualidade no código. Entretanto, são controladas no backlog
principal pela equipe técnica, sendo possível priorizá-las no momento do planning ou
alinhamento das tarefas semanais no quadro Kanban. Este resultado reforça os
modelos de gerenciamento de dívida propostos por Seaman e Guo (2011) e
Krutchen (2011). Os modelos podem ser incorporados nas equipes de maneira mais
natural, pois já estão acostumadas a registrar questões técnicas no backlog, sendo
possível sua categorização como recomenda Krutchen (2011). Para equipes que
utilizam o kanban, a utilização de cores de acordo com as categorias dos itens do
backlog pode dar maior visibilidade a esses itens, podendo gerar até um efeito
psicológico na equipe. Isto pode contribuir com que a equipe não esqueça das
dívidas, como sugere Shriver (2011) em uma das estratégias encontradas na
literatura e analisada na seção 4.3.1.3 deste documento.
Em uma das equipes foi identificado que a mesma explora a definição de
pronto para determinar se a tarefa foi finalizada, diminuindo o risco de incorrer em
novas dívidas. Alinhado à um padrão de codificação e revisão do código, essas
práticas ágeis podem ajudar a aumentar a qualidade do código, como relatado por
três equipes. A programação em pares também se mostrou com uma boa prática
para aumentar a qualidade do código e prevenir dívidas, conforme relato de uma das
equipes. Esta prática pode gerar um efeito psicológico na equipe, forçando seus
membros a realizar uma codificação mais organizada e legível. Isto reafirma que os
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métodos ágeis possuem componentes capazes de gerir as dívidas técnicas e lidar
com elas (HOLVITIE et al., 2014).
Os atributos de qualidade da ISO 9126, tais como segurança, desempenho e
manutenibilidade são observados constantemente pelas equipes como aspecto de
direcionamento das refatorações. No survey sobre refatoração de Mens e Tourwé
(2004), os autores afirmam que as refatorações podem ser classificadas pelos
atributos de qualidade de software. Essa indicação pode ser aplicada ao contexto de
pagamento de dívidas por meio de refatorações, guiando-se nos principais objetivos
arquiteturais do projeto de software, conforme identificado nas equipes: as equipes
A1, C2 e C3 demonstraram ter uma grande preocupação com o desempenho, e as
equipes B1, C1 e D1 se preocupam mais com a manutenibilidade das aplicações.
Nesse sentido, o modelo proposto por Nugroho et al. (2011) poderia ser utilizado, no
qual se baseia na estimativa da quantidade de retrabalho (em homens-mês)
necessário para melhorar a qualidade do software, baseado nos atributos de
qualidade. Dessa forma, pode-se decidir com uma maior segurança, quais dívidas
são necessárias pagar, para que o software passe de nível de qualidade e ainda
agregue valor ao negócio.
No estudo de Seaman et al. (2012) os autores propõem uma primeira
abordagem formal para priorização das dívidas de forma genérica. Esta abordagem
ainda possui várias lacunas quando usado na prática, pois apenas está baseado no
custo. Para as dívidas de projeto/código, Zazworka et al. (2011) propõem um método
para ajudar a identificar o que pode ser pago primeiro, por meio da identificação de
“God Classes” no código, baseando-se no esforço e o ganho da qualidade do
software ao refatorar essas classes. Ambas abordagens não levam em consideração
outros fatores de priorização. Neste sentido, o resultado deste trabalho ajuda a
preencher esta lacuna, onde outros fatores foram evidenciados pelas equipes, no
qual influenciam na decisão de pagar as dívidas, apresentados na seção 4.2.2 deste
documento, tais como:
I.

Medo de impactar algum módulo, pois a equipe não conhece todas as
partes do código para realizar uma análise de impacto mais profunda;

II.

Falta de cobertura de teste ou excesso de testes manuais;

III.

Engajamento dos membros pela qualidade do software;
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IV.

Risco de degradação da imagem da empresa perante o cliente;

V.

Atendimento a cláusulas contratuais e/ou exigência do cliente final;

VI.

Oportunidade de melhorias no software;

VII.

Baixo impacto para o negócio e alto esforço.

Este resultado pode contribuir para aperfeiçoar os modelos de decisão
propostos pela literatura (SEAMAN et al., 2012; Zazworka et al., 2011).

Estes

fatores identificados possuem um elo com os fatores apresentados no survey sobre
priorização de requisitos gerais de software de Berander e Andrews (2005), descritos
na seção 2.4.3.2 deste documento, o qual o estudo de Martini e Bosh (2015)
afirmaram que os fatores mais relevantes considerados pelos donos de produtos e
arquitetos são: prazo de entrega, custos de manutenção e o risco. O fator I, II e IV
estão relacionados ao risco. O fator II também pode estar relacionado à custo de
manutenção, pelo grande esforço em testar as modificações. O fator V está
relacionado a penalidade. O fator VI está relacionado a vantagem competitiva.
O fator III pode ser justificado pelo princípio “Cuidar continuamente da
excelência técnica e do bom projeto para aprimorar a agilidade” dos métodos ágeis,
explicando toda a preocupação com qualidade das equipes ágeis e principalmente a
preocupação em tratar as dívidas técnicas para manter a agilidade. Desta forma, as
equipes buscam pagar as dívidas técnicas de forma proativa, mas em alguns casos,
obstáculos são encontrados, tomando como base as equipes estudadas. Apenas a
equipe C3 se mostrou ser mais reativa do que proativa, diante de seu contexto, o
qual possui um perfil técnico com nível mais baixo e a premissa da equipe é apenas
manter o que já está funcionando.
Os fatores I e II, identificados neste trabalho, podem fazer com que a equipe
não realize o pagamento espontaneamente. Na pesquisa de Snipes et al. (2012), os
autores destacam que o “risco da correção proposta” e “escopo de testes
necessários” são fatores que influenciam a decisão de pagar ou adiar a dívida, os
quais foram observados nas equipes. Entretanto, os autores abordam os fatores no
contexto de correção de defeitos. Este trabalho evidencia que os fatores também
estão presentes em decisões de outros tipos de dívidas, principalmente relacionadas
ao código fonte.
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Nestes casos, o pagamento de dívidas é tratado com certa cautela perante as
equipes, pois pode envolver riscos ao funcionamento do software. Pagar uma dívida,
pode impactar algo que teoricamente está funcionando, por exemplo. Quando as
equipes se deparam com um código que precisa ser refatorado, a equipe verifica se
a refatoração poderá afetar o cliente de maneira negativa e se existe um risco para o
negócio. Nesse sentido, no estudo de Guo e Seaman (2011), os autores sugerem
que dívida técnica deve ser considerada como um tipo particular de risco em
manutenção de software. Entretanto, o estudo de Martini e Bosh (2015) destaca que
o risco é bastante difícil de ser considerado para priorização da dívida técnica, por
conta da complexidade em produzir evidências para tomada de decisão. O resultado
deste trabalho evidencia que a gestão de riscos se faz necessária como parte do
processo de decisão de pagamento das dívidas, e técnicas podem ser incorporados
para auxiliar as equipes, como já afirmava Falessi et al. (2014), o qual a dívida
técnica pode ter efeitos negativos na forma de riscos mal geridos.
Três das seis equipes estudadas (A1, B1 e D1) buscam pagar suas dívidas de
código incorridas o quanto antes, no ciclo seguinte de desenvolvimento. Quando a
dívida é consciente, existe uma preocupação maior da equipe em querer pagá-la o
quanto antes possível, pois ainda está sobre o controle da equipe. Diferentemente
de uma dívida que foi deixada a mais tempo e/ou foi descoberta pela equipe. De
acordo com as equipes estudadas, pequenas refatorações são priorizadas pela
própria equipe, muito pelo engajamento dos membros pela qualidade do software,
absorvendo tarefas de refatoração dentro das iterações. Isto reforça a afirmação de
Rubin (2013) que menciona que é melhor que as equipes realizem vários e rápidos
pagamentos incrementais ao invés de grandes pagamentos. Nos casos em que as
equipes não conseguem absorver o pagamento de dívidas, o cliente ou dono de
produto são envolvidos para priorização, quando envolve algo mais crítico ou que
está atrapalhando muito a equipe.
Das setes estratégias propostas pela literatura, foram identificadas que quatro
são utilizadas pela equipe. A estratégia “Alocar uma parte do tempo durante uma
iteração, tentando equilibrar o esforço entre fornecer valor ao cliente e resolver as
dívidas técnicas” demonstrou ser a estratégia mais simples de ser implementada,
pois a estimativa das tarefas está sobre a responsabilidade da equipe. A equipe
pode definir um padrão que para cada tarefa será acrescida um tempo extra,

108

possibilitando o pagamento de pequenas dívidas e até possíveis imprevistos que
podem gerar novas dívidas.
Em relação a estratégia “Envolver os clientes e donos do produto de software,
comunicando-lhes o valor do pagamento das dívidas do projeto e pedindo-lhes para
considerá-lo juntamente às novas solicitações de funcionalidades”, apesar de todas
as equipes envolverem os clientes ou donos de produtos em casos mais críticos,
somente uma equipe realmente envolve-o de forma frequente, o qual é o objetivo da
proposta da estratégia. De maneira geral, é difícil convencer o negócio de que as
refatorações são fundamentais para a sustentabilidade do software, pois não
agregam valor ao negócio de forma tangível imediatamente. Este argumento reforça
a ideia de Krutchen et al. (2013), o qual menciona que se faz necessário buscar
estratégias de redução que atendam tanto necessidades técnicas do software
quanto adicionem valor ao negócio. Conforme o relato da equipe B1 é importante
tentar criar fases para as tarefas de refatoração juntamente com outras tarefas de
negócio, para que o cliente tenha algo tangível. As refatorações de certa forma são
importantes para o cliente, pois impactam o software de uma maneira positiva e
ajudam nas manutenções futuras, para que fiquem mais produtivas. No entanto,
para conseguir apoio do cliente ou do dono do produto é necessário gerar algum
valor tangível e estar alinhado com as estratégias do negócio, pois caso contrário é
difícil aprovar tarefas apenas técnicas.
Neste sentido, umas das equipes utiliza uma estratégia mais factível ao cenário
das equipes estudadas que pode agregar valor ao negócio. Nessa estratégia, o
melhor momento para realizar uma refatoração para pagar dívidas é quando a
equipe está realizando alguma tarefa de negócio no trecho de código onde existe
alguma dívida. Quando surge uma oportunidade de modificação do trecho onde
existe a dívida, a equipe pode verificar se existem dívidas relacionadas e tomar a
decisão de pagá-las, por meio de um mapeamento das dívidas. Essa estratégia está
bem alinhada com o gerenciamento de dívidas técnicas proposto por Seaman e Guo
(2011), o qual propõem que as dívidas sejam mapeadas e estimadas na forma de
uma lista.
Uma das equipes (B1) utiliza a estratégia “criar um grupo de governança que
deve se reunir periodicamente para analisar o desempenho do sistema como um
todo e planejar as mudanças para reduzir ainda mais a dívida técnica”, se reunindo
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quinzenalmente com outras equipes da empresa que para coletar feedbacks,
problemas e pontos de melhorias. Entretanto, esta estratégia se apresenta útil
somente para projetos maiores com várias equipes.
Dos casos de dívidas técnicas identificados nas equipes, já era esperado que
os casos relacionados ao código fonte seriam mais comuns e o resultado demonstra
esse fato. Segundo o estudo Holvitie et al. (2014), os casos mais encontrados de
dívida técnica são causados por deficiências de arquitetura, e por que sofrem
evoluções constantemente. Entretanto, outros tipos de dívidas foram encontrados e
estão mais relacionados a decisão do cliente ou do dono do produto. É o caso da
documentação do software, distribuição de conhecimento e ambiente, pois envolvem
custos maiores. No entanto, são compartilhadas com o cliente ou dono do produto
se realmente estão atrapalhando a equipe técnica, retirando sua agilidade. A dívida
de teste também se faz presente, pois pode ser um risco à qualidade do software.
Um código não testado pode representar um grande risco, pois não se conhece o
seu comportamento, o que ficou evidenciado em uma das equipes, a qual arcou com
um prejuízo financeiro pela falta de um teste.
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6

CONCLUSÕES
Esta seção apresenta as considerações finais, limitações e propostas de

trabalhos futuros. Nesta seção também é apresentada recomendações práticas para
a indústria de software.
6.1

Considerações Finais
Os estudos de caso apresentados neste trabalho evidenciam como seis

equipes ágeis da indústria de software brasileira, que utilizam Scrum, Kanban e/ou
XP, lidam com as dívidas técnicas em seu dia-a-dia sob a ótica dos líderes técnicos
e Scrum Masters. Foram observadas as estratégias de redução de dívidas utilizadas
e fatores que influenciam nesta decisão. Também foram observadas as práticas
utilizadas pelas equipes que ajudam a prevenir e pagar dívidas técnicas.
Os resultados destes estudos não poderão ser generalizados, contudo, as
conclusões analíticas que surgem de alguns casos são mais poderosas que as
provenientes de um único caso (YIN, 2010). Neste trabalho, foram encontradas
muitas similaridades entre as equipes estudadas, e destacadas durante a
apresentação dos resultados.
As evidências descritas indicam que as dívidas são pagas porque estão
atrapalhando a equipe ou estão impactando o cliente na forma de riscos. As equipes
possuem uma certa autonomia para priorizar pequenas refatorações e as fazem
seguindo algumas estratégias discutidas neste trabalho. A maturidade das equipes e
o nível de experiência técnica de seus membros favorecem esta autonomia. Esta
autonomia também está relacionada aos princípios ágeis, o qual as equipes
precisam manter e prezar pela excelência técnica do software, para conseguir
manter e aumentar a agilidade da equipe. As dívidas técnicas muitas vezes podem
afetar a produtividade da equipe (POWER, 2013), diminuindo a agilidade em
responder às mudanças (BAVANI, 2012). Neste sentido, as equipes precisam ficar
atentas com suas dívidas técnicas. O grande desafio ainda é pagar as dívidas e ao
mesmo tempo gerar valor ao negócio, principalmente para conseguir aprovar o
pagamento por parte dos cliente e donos de produto.
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Apesar das equipes relatarem quatro das estratégias apresentadas na
literatura, as estratégias que tiveram mais aderência e que são mais fáceis de
implementar nas equipes estudadas foram as seguintes:


Alocar uma parte do tempo durante uma iteração, tentando equilibrar o
esforço entre fornecer valor ao cliente e resolver as dívidas técnicas;



Usar reuniões diárias da equipe, quadro de tarefas e gráficos de
burndown para aumentar a comunicação e visibilidade dos itens
importantes para a release, discutindo melhor as soluções para diminuir
o risco de criar novas dívidas.

Apesar das equipes relatarem que compartilham as informações com o cliente
ou o dono do produto, esta estratégia ainda é difícil para as equipes, não sendo tão
transparente. Existe um certo receio das equipes em envolver o cliente ou dono do
produto para discutir problemas de qualidade no código, dificultando um maior apoio
para a realização de refatorações. Em alguns casos, assuntos de dívidas técnicas
podem expor uma fragilidade técnica da equipe, inibindo a mesma. O cliente e dono
de produto são envolvidos em casos mais críticos, onde envolve riscos mais graves.
Uma nova estratégia foi identificada em uma das equipes, o qual pode atender
tanto às necessidades técnicas do software quanto adicionar valor ao negócio, como
Krutchen et al. (2013) recomenda. A estratégia recomenda que o melhor momento
para realizar uma refatoração para pagar dívidas é quando a equipe está realizando
alguma tarefa de negócio no trecho de código onde existe alguma dívida. Neste
caso, pode-se estimar um pouco a mais de horas para a tarefa de negócio e ao
mesmo tempo, realizar a refatoração. Entretanto, essa estratégia se apresenta mais
factível quando se tem as dívidas previamente mapeadas.
As evidências apontam que as equipes estudadas buscam pagar as dívidas
técnicas de forma proativa e preventiva, à medida que uma oportunidade de
pagamento é encontrada, de preferência nas iterações seguintes a identificação da
dívida, mas nem sempre isso é possível. Apenas uma equipe se mostrou ser mais
reativa do que proativa. Obstáculos são encontrados e diversos fatores influenciam a
decisão de priorizar a dívida identificados neste trabalho e na literatura. Vale
destacar que o risco de impactar algo já existente, inibe muitas vezes as equipes em
refatorar trechos de códigos complexos.
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As equipes passam por dificuldades e desafios na busca de entregar software
de qualidade. Encontrar um equilíbrio entre fornecer valor ao cliente e resolver as
dívidas técnicas é um desafio, ainda mais no cenário das equipes estudadas, onde
os seguintes problemas são encontrados: incerteza de requisitos, perfil técnico
menos qualificado, pressão do cliente para entregas com prazos apertados, códigos
com baixa qualidade (sujos e ilegíveis), baixo conhecimento sobre o negócio do
software dificultando o próprio entendimento do código e receio de envolver o cliente
ou o dono do produto para questões mais técnicas.
Entretanto, os métodos ágeis possuem práticas, processos e artefatos que são
aliados das equipes para tratar as dívidas técnicas e podem ajudar a aumentar a
qualidade do software. Isto faz com que o tratamento de dívidas seja algo natural
nas equipes ágeis. As reuniões semanais de alinhamento, plannings, reuniões
diárias, reviews e retrospectivas, se mostraram como um momento de discussão de
pontos de melhorias e tratamento de dívidas técnicas do software, em um processo
de melhoria contínua. As práticas de “refatoração”, “padrão de codificação”, “revisão
de código”, “programação em pares”, “teste de unidade”, “definição de pronto” e
“quadro visual de tarefas (Kanban)” se mostraram úteis para o gerenciamento,
prevenção e redução das dívidas.
Além disto, este trabalho pode contribuir para que organizações de
desenvolvimento de software compreendam a metáfora da dívida, auxiliando as
equipes de desenvolvimento a organizarem um plano para reduzir as dívidas
técnicas, podendo incorporar atividades em seu processo de desenvolvimento de
acordo com a realidade de seu contexto.
6.2

Recomendações para a prática
Com base nos resultados da pesquisa e estudos levantados na revisão da

literatura, pode-se recomendar alguns passos para que equipes de desenvolvimento
de software iniciem o gerenciamento de dívidas e organizem um plano para pagálas, conforme a figura a seguir.
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Figura 9 - Recomendações - Passo-a-passo
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O primeiro passo é a conscientização da equipe da importância de evitar e
pagar as dívidas técnicas. Isso requer uma mudança de atitude da equipe para se
preocupar mais com a qualidade interna do software buscando a sustentabilidade do
projeto de software. Para que isto aconteça, pode-se criar workshops para
apresentação de cases negativos de projetos de software, que geraram algum
prejuízo para as organizações, por exemplo.
O segundo passo é dar visibilidade das dívidas técnicas existentes no software.
Equipes que trabalham com quadros visuais podem separar um espaço apenas para
anotar dívidas técnicas, dando um maior destaque para estes itens. As anotações
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podem ser apenas uma descrição simples do que precisa ser realizado, juntamente
com a estimativa e local onde se encontra a dívida técnica. A figura 10 apresenta
como podemos organizar os itens no quadro Kanban. Para as equipes que não
utilizam quadros visuais, mas controlam as atividades através de um backlog, podem
registrá-las junto as demais tarefas destacando-as.
Figura 10 - Quadro Kanban - Destaque Dívida Técnica

Fonte: Elaborada pelo autor
Com as dívidas técnicas mapeadas, a cada tarefa que a equipe irá
desenvolver, será possível verificar se já existe alguma dívida na parte do software a
ser modificada. Assim, a equipe pode verificar se vale a pena pagar a dívida técnica
neste momento. Muitas vezes, algumas horas a mais para o desenvolvimento de
determinada demanda não irá comprometer tanto o prazo final da mesma. Assim, é
uma boa oportunidade para pagar aquela dívida, pois será muito difícil conseguir
criar uma Sprint somente para pagamentos de dívidas.
A realidade de muitas equipes está muito longe de conseguir priorizar itens
apenas técnicos que não geram valor ao cliente de forma tangível à curto prazo. Por
isso, o pagamento das dívidas deve ser gradual e contínuo. É bem recomendável
utilizar a estratégia de alocar um tempo de uma Sprint para realizar pagamentos de
dívidas. Assim, faz mais sentido realizar pagamentos das partes do software já

115

envolvidas na Sprint, evitando assim um desgaste com a área de negócios, por
exemplo. Porém, esta estratégia apenas servirá para dívidas menores, pois o
recomendável é alocar no máximo 20% da Sprint para itens de dívidas.
Para os pagamentos maiores, a área de negócio precisa ser envolvida. É muito
importante que o cliente ou dono do produto apoie o pagamento. Muitas vezes os
pagamentos maiores podem envolver riscos e custos que precisam ser
compartilhados. Recomenda-se sempre tentar fasear estes pagamentos maiores
para que fiquem menores, não deixando de entregar algo tangível para o cliente no
mesmo pacote de entrega. O desafio é justamente conseguir equilibrar a entrega de
valor tangível a curto prazo e a médio e longo prazo, já que o objetivo do pagamento
da dívida é trazer benefícios ao software. Assim, a equipe precisa focar no que
realmente é importante para o software e que trará benefícios, seja na facilidade de
manutenção posterior ou na própria melhora dos atributos de qualidade do software,
tais como: segurança, desempenho, interoperabilidade, entre outros. Pode-se
priorizar inicialmente a diminuição do acoplamento do software, pois em alguns
casos é comum o software possuir uma dependência muito grande entre seus
objetos. Diminuindo o acoplamento, o risco de realizar modificações será menor,
pois os testes poderão ser mais focados. Quando se tem um alto acoplamento, é
necessário aplicar um teste de regressão a cada modificação, inviabilizando
refatorações rotineiras, por exemplo. Isto pode aumentar a agilidade da equipe e
ainda agregar valor ao negócio, diminuindo o risco e custo das modificações.
6.3

Limitações
Este trabalho apenas acompanhou o dia-a-dia de duas equipes, observando

somente o processo destas equipes. O acesso a documentos do projeto foi bem
limitado na fase da observação inicial e o resultado da pesquisa foi evidenciado
basicamente pelas respostas das entrevistas.
As entrevistas foram realizadas somente com os líderes técnicos e Scrum
Masters das equipes. Seria interessante observar de forma mais detalhada o dia-adia das equipes, participando das cerimônias e atividades das equipes de forma
mais intensa, analisando as tarefas dos backlogs, documentos do projeto, entre
outros artefatos.
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Com isto, novas evidências poderiam ser coletadas, corroborando com as
evidências coletadas pelas entrevistas, podendo melhorar a triangulação dos dados.
É importante afirmar que este trabalho ainda não é conclusivo, pois seu foco foi
descrever as evidências encontradas a fim de contribuir com dados empíricos.
6.4

Trabalhos futuros
Como proposta de continuação deste trabalho, seria interessante realizar a

pesquisa com stakeholders não técnicos. Assim, seria possível investigar melhor
como as equipes técnicas abordam os assuntos de dívida técnica com os clientes e
donos de produtos, verificando outros fatores que influenciam na decisão de pagar
as dívidas, assim como conhecer os riscos que se assumem quando se decide em
não as pagar.
Este trabalho também pode ser replicado em outros cenários de equipes, por
exemplo, equipes que trabalham com projetos open source.
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APÊNDICE A – OBSERVAÇÃO INICIAL
1. Equipe A1
a. Papéis
 Desenvolvedor: responsável por codificar as funcionalidades planejadas na
Sprint e codificar/realizar testes unitários.
 Testador: responsável por testar as funcionalidades desenvolvidas e
apresentar o funcionamento da aplicação ao cliente na reunião de Review.
Tem um papel importante na equipe, pois é o responsável por garantir que o
que foi acordado com o cliente seja entregue funcionando corretamente ao
final do desenvolvimento.
 Líder: responsável por orientar a equipe no desenvolvimento das tarefas
planejadas. Também codifica algumas funcionalidades, porém seu papel é
mais ajudar a equipe nas tarefas técnicas e também fazer a ponte entre o
cliente e os desenvolvedores.
 Gerente de Projeto: responsável por acompanhar o andamento do projeto. O
gerente e o líder atuam diretamente com o cliente, definindo e priorizando os
itens do backlog do projeto, e planejando as Sprints.
b. Atividades de Processo
A equipe utiliza o método Scrum e realiza a maioria das cerimônias do método.
A Sprint têm duração de 2 semanas, porém existe a possibilidade de deploys no
meio da Sprint, dependendo da necessidade das funcionalidades e o prazo do
cliente. As principais cerimônias são:
 Planning: No início da Sprint, a equipe se reúne para discutir o que será
desenvolvimento nas próximas duas semanas. Antes do Planning, o líder e o
gerente de projeto priorizam os itens de backlog a serem desenvolvidos, de
acordo com conversas com o cliente e bugs encontrados durante o
monitoramento do software em operação. Os itens de backlog são discutidos
e a equipe detalha as tarefas de desenvolvimento. Neste momento há uma
boa discussão sobre os impactos que as alterações propostas possam causar
no software, e em alguns casos os desenvolvedores reforçam a necessidade
de refatorar algumas partes do sistema onde será realizada a alteração. De
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forma implícita, a equipe discute algumas dívidas técnicas que foram
deixadas no código, que em algum momento está impactando a evolução de
algumas partes do sistema e verifica a viabilidade de implementar uma
melhoria nessas partes.
 Review: Ao final de cada Sprint, ou até mesmo alguns dias antes do fim da
Sprint, o testador, o líder e o gerente de projeto apresentam as principais
tarefas da Sprint para o cliente. O testador conduz a reunião apresentando os
casos de testes executados nas tarefas desenvolvidas até o momento, ou até
mesmo em tarefas de Sprints anteriores quando o teste não fora possível
dentro da Sprint. Realizar a Review um pouco antes do final da Sprint foi uma
maneira que a equipe encontrou para entregar as tarefas em maior
conformidade com o que o cliente estava esperando, pois ainda restariam
alguns dias para ajustar alguma funcionalidade discutida na Review.


Retrospectiva: nesta reunião toda a equipe se reúne para discutir o que foi
bom na Sprint e o que precisa ser melhorado para as próximas Sprints,
discutindo sobre o modelo de trabalho. No acompanhamento de uma reunião
foi colocado que o cliente solicita alguns itens no meio da Sprint. Isto pode
afetar bastante o desenvolvimento da Sprint, pois um desenvolvedor acaba
tendo que parar sua atividade e atender à solicitação do cliente.
Posteriormente, isto pode gerar dívidas no código, pois o desenvolvimento foi
acelerado. Em alguns casos, o código pode ser desenvolvido fora dos
padrões de código do projeto, para que o mesmo fosse entregue no prazo. A
equipe propôs ao cliente que um desenvolvedor fique alocado algumas horas
na Sprint para atender esse tipo de demanda, que é até normal, pois o
software já está em fase de operação.
A equipe não realiza reunião diária, pois acha desnecessário já que a mesma

está em comunicação a maior parte do dia.
c. Casos de Dívidas Técnicas identificados durante acompanhamento
Durante o acompanhamento de um planning a equipe tinha que realizar uma
alteração em uma tela de Relatório Analítico de Pedidos Processados. Os
desenvolvedores discutiram que a tela estava muito complexa de modificar devido a
tantas manutenções realizadas e que estava fora dos padrões de codificação que a
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equipe adota. A equipe reforçou a importância de refatorar a tela, pois o cliente já
tinha começado a reclamar de alguns bugs que estava ocorrendo. Enfim, a tarefa foi
priorizada e a dívida gerada anteriormente de forma involuntária seria paga naquela
Sprint.
No mesmo planning foi observado que no começo do projeto foi decidido que
não seria desenvolvida a documentação para implantação e manutenção dos
serviços do software, por questões de tempo e prioridades de outras atividades.
Entretanto, o software foi implantado em alguns clientes e esse processo foi bem
custoso para alguns desenvolvedores devido à falta de uma documentação. O líder
da equipe teve um grande esforço para passar o conhecimento aos novos
programadores que entraram na equipe posteriormente. Dessa forma, na Sprint foi
priorizado o desenvolvimento da documentação do software, pois seria necessário
implantar o produto de software em novos clientes. Isso ocorreu também por conta
da pressão do cliente em realizar a documentação, já que estava prevista em
contrato.
d. Práticas Utilizadas
 Padronização de Código: a equipe desenvolveu ao longo do projeto um
padrão de codificação para que todas as partes do sistema tivessem a
mesma estrutura e para facilitar a manutenção. Porém, a equipe desenvolveu
o padrão durante o projeto, ou seja, algumas partes acabaram ficando fora do
padrão. Entretanto, para os novos desenvolvimentos, a equipe tenta seguir o
padrão definido, tentando evitar pequenas dívidas técnicas e deixando o
código mais legível, por exemplo: métodos com trechos de código enormes,
nomes de variável confusos. No entanto algumas funcionalidades são
desenvolvidas fora do padrão pela pressão da entrega ou até mesmo a
chegada de um novo desenvolvedor na equipe.

2. Equipe B1
a. Papéis das Pessoas
 Desenvolvedor: responsável por codificar as funcionalidades planejadas na
Sprint e codificar/realizar testes unitários.
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 Líder Técnico: responsável por conduzir a Weekly e orientar a equipe no
desenvolvimento do dia-a-dia. Ajuda a equipe com questões técnicas do
software e orienta a equipe a entrar em contato com os solicitantes das
demandas. Também codifica as tarefas planejadas para a semana.
b.

Atividades de Processo

A equipe utiliza o Kanban como base de seu processo. Todas as segundasfeiras, a equipe realiza uma reunião de alinhamento, onde o líder da equipe
conversa com os desenvolvedores sobre as tarefas que a equipe possui em seu
backlog e planeja quais tarefas são mais importantes e serão desenvolvidas na
semana. A equipe utiliza a ferramenta JIRA para registrar as atividades e
acompanhar o progresso da semana. Esta reunião é chamada de “Weekly” e é
utilizada tanto para o planejamento da semana quanto para verificação das tarefas
que foram desenvolvidas na semana anterior.
A equipe também é encarregada de analisar códigos escritos pelas equipes de
produtos que utilizam o framework e que podem degradar a qualidade do código do
framework. A equipe identifica possíveis dívidas que foram deixadas, e cobra as
equipes de produto a resolver as dívidas. A equipe também utiliza elementos visuais
para evidenciar as dívidas técnicas do projeto e sua evolução, através de painéis de
televisão na sala de desenvolvimento, para que as pessoas vejam que as dívidas
precisam ser resolvidas.
A equipe começou a utilizar a ferramenta SONAR para identificar dívidas no
código fonte do framework. Eles analisaram algumas dívidas e cadastraram no JIRA.
Um backlog de dívidas técnicas é mantido para o gerenciamento das dívidas, com
uma descrição, situação e responsável.
A equipe também realiza reuniões com as equipes que utilizam o framework da
empresa, para coletar feedbacks de problemas e pontos de melhorias no framework,
adicionando tarefas ao backlog.
c. Casos de Dívidas Técnicas
Foi observado através dos weeklys e do acesso ao JIRA, que um dos itens que
a equipe considera como dívida técnica é a ausência de ajuste nos testes unitários
para validação das planilhas de teste do framework. Em alguns casos, os
desenvolvedores implementam alguma modificação em determinada funcionalidade
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que “quebra” a planilha de validação, gerando uma dívida, pois no futuro quando os
testes automatizados forem executados, irão gerar erros que deverão ser corrigidos
e poderão gerar mais custos de desenvolvimento.
Pode-se observar que as dívidas foram pagas quando se tem uma
oportunidade de refatoração. Por exemplo, há um bom tempo no projeto foi
desenvolvida uma tela de upload de arquivos onde foi adotada uma solução
sincrônica, porém em outras partes do sistema já usavam soluções assíncronas. Na
época, foi adotada essa solução para entrega rápida. Posteriormente, havia a
necessidade de mostrar o progresso do upload, pois existiam arquivos maiores e o
usuário ficava sem noção se o arquivo estava sendo processado ou não. Para
resolver a funcionalidade, seria necessário mudar a solução para ser assíncrona. O
custo de desenvolvimento foi maior, pois foi necessário fazer uma refatoração maior
na tela.
d. Práticas Utilizadas
 Programação Pareada: nas tarefas mais complexas a equipe realiza
programação em pares para que um desenvolvedor possa ajudar o outro na
resolução da tarefa. Isso ajuda bastante a disseminar o conhecimento do
framework e também possibilita diminuir algumas dívidas de código, pois
existe uma revisão de código já no momento da escrita do código. Os
desenvolvedores tomam decisões em conjunto para resolver da melhor
maneira possível a demanda.
 Revisão de Código: a equipe é encarregada de analisar códigos escritos
pelas equipes de produtos que utilizam o framework e que podem degradar a
qualidade do código do framework. Isto ajuda a evitar a criação de mais
dívidas no código.
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA
Com os dados coletados no acompanhamento do dia-a-dia das equipes, podese observar que as equipes discutem sobre dívidas técnicas mesmo que de forma
implícita em suas tarefas diárias. Como ambas as equipes observadas atuam na
manutenção do software, encontram códigos construídos no passado que precisam
ser revistos e dependendo do caso, ser refatorado para que a parte envolvida possa
ficar mais legível, mais expansível e testável.
A equipe B1 já está acostumada a tratar problemas de qualidade, até porque
um dos papéis da equipe é preservar a qualidade do framework da empresa. Isto faz
com que a equipe tenha um olhar mais crítico e rigoroso quanto à códigos sujos,
aplicando a revisão de código e ferramentas automáticas para encontrar problemas
no código. Já a equipe da A1 não possui um olhar tão crítico, e algumas soluções
implementadas foram mal planejadas, principalmente no início do projeto.
Atualmente a equipe reconhece e tenta lidar com alguns gaps da solução,
verificando que algumas soluções implementadas não foram tão eficazes, e pontos
de melhorias são discutidos durante as cerimônias de planning, review e
retrospectiva.
Dessa forma, foram incluídas algumas perguntas gerais sobre os entrevistados
para entender melhor o perfil de cada membro de cada equipe. Também foram
incluídas algumas perguntas gerais sobre os projetos que cada equipe atua,
buscando coletar mais detalhes sobre o software, o que permitirá entender melhor o
contexto das dívidas relatadas.
Assim, na sequência foram incluídas perguntas para entender como as equipes
lidam com as dívidas, buscando observar como as dívidas são organizadas,
discutidas e pagas. Por último foram incluídas perguntas gerais sobre dívidas
técnicas para tentar coletar novos casos de dívidas e situações em que as equipes
tiveram que estabelecer estratégias para pagá-las, utilizando como base o trabalho
de Lim et al. (2012) para geração das perguntas. A seguir são listadas as perguntas
do questionário:
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1. Contextualização Geral
Empresa

1. Qual segmento de mercado da empresa?
2. Qual a quantidade aproximada de funcionários?
3. Quanto tempo de experiência você tem na área de
desenvolvimento de software?

Entrevistado

4. Qual o seu papel e suas responsabilidades na equipe?
5. Quanto tempo você trabalha nos projetos que sua equipe
atua?

Projeto

1. Quais as funções do software que você desenvolve.
2. Quanto tempo o software vêm sendo desenvolvido?
1. Qual o processo de desenvolvimento da equipe?

Equipe

2. Como a equipe trabalha? Como funciona o planejamento das
iterações?

Pontos a Observar:
Segmento da empresa
Experiência do Entrevistado e seu papel na equipe
Qual o contexto que a equipe está inserida.
Qual o tipo de projeto trabalha: Desenvolvimento de Novas funcionalidades ou
Manutenção
A equipe possui realmente características ágeis em seu método de trabalho
Como é o processo de desenvolvimento da equipe
Ferramentas utilizadas
Como é realizado o planejamento das tarefas

2. Contextualização sobre Dívida Técnica
1. Em seu dia-a-dia de desenvolvimento, a equipe passa por situações
relacionadas a codificação, documentação, testes, entre outros, tais
como:
 O único que pode mudar esse código é o "Fulano"
 A solução está ok para liberarmos essa versão, mas vamos ter que refatorar
depois!
 Não altere esse trecho de código. A última vez que fizemos isso, o módulo
"X" parou de funcionar
Continua na próxima página
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 Não se preocupe com a documentação agora
 Temos vários TODO/FIXME no código deixados durante a Sprint
 Nosso código está cheio de trechos duplicados
 Pensei que tínhamos feito um teste para cobrir essa funcionalidade!
 Esse bug já ocorreu várias vezes, porém nunca paramos para corrigi-lo
 Liberamos aquela funcionalidade pela metade
 Classes que precisam de refatoração
 Não podemos fazer a atualização. Ninguém entende o código
 Vamos terminar os testes na próxima versão do sistema
 Não conseguimos lançar nossas funcionalidades rapidamente, pois levamos
muito tempo para entender o código
(Essa pergunta será utilizada para familiarizar o entrevistado com o seu dia-adia e dar exemplos de dívidas técnicas, para que o mesmo compartilhe de forma
mais natural os problemas de seu dia-a-dia)

3. Como a equipe lida com dívidas técnicas durante seu dia-a-dia?
1. Quando uma situação dessa ocorre (itens elencados na pergunta 2.1), vocês
registraram em algum lugar, estimam seu esforço e monitoram?
2. A equipe discute sobre partes do sistema que precisam de uma refatoração
ou até mesmo reescrever trechos de código do software que foram mal
codificados no decorrer do desenvolvimento do projeto e que impactam a
manutenção no dia a dia? Em que momento isso é discutido?
3. A equipe discute essas situações com o cliente para que o mesmo priorize
esse desenvolvimento em algum momento do projeto?
4. Alguma parte do sistema é priorizada para ser refatorada? Se sim, qual foi o
motivo dela ter sido priorizada? Caso não, por que esses itens não são
priorizados?
5. A equipe aloca um tempo durante as iterações para realizar algumas
refatorações, ou caso isso ocorra, é planejado dentro do backlog da iteração
como uma tarefa normal?
6. Alguém da equipe é responsável por revisar o código e encontrar anomalias
que precisarão de alguma tratativa posteriormente?
7. Todos os testes planejados para uma iteração são executados? Caso algum
Continua na próxima página
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teste planejado não seja realizado durante uma iteração, o mesmo é
executado na iteração subsequente ou é deixado de lado? Como são
controlados os testes que não foram executados?
8. A equipe realiza alguma reunião para discutir melhorias para as próximas
iterações (Restrospectiva)? Se sim, durante essa reunião é comum vocês
discutirem sobre alguns problemas que o software possui e o que poderia ser
melhorado? Discutem sobre problemas deixadas no projeto e como poderiam
resolvê-los? Comente.
9. Durante a apresentação dos itens desenvolvidos para o cliente, a equipe
percebe que algum atalho ou uma solução paliativa foi utilizada na iteração
para que a tarefa fosse entregue no prazo? Caso sim, é montado algum
plano para ajustar a solução empregada posteriormente?
Pontos a observar:
A equipe está acostumada a lidar com dívidas no seu dia-a-dia?
Como a equipe identifica dívidas
Como a equipe organiza os itens de dívidas.
As dívidas são incluídas no Backlog?
A equipe discute sobre as dívidas em algum momento especifico
Dívidas são geradas durante o desenvolvimento e a equipe assume o risco, ou são
involuntárias e descobertas bem depois
A equipe assume o risco de incorrer em dívida
A equipe previne as dívidas? Quais práticas são utilizadas
Envolvimento do cliente para priorização
Como a equipe prioriza o pagamento, caso isso ocorra.
Quais estratégias a equipe utiliza para resolver as dívidas
Quais os motivos de priorizar a dívida, ou até mesmo a decisão de não pagá-la.
Fatores que influenciaram o pagamento ou não da dívida

4. Casos de dívidas técnicas e como foram tratadas
1. Cite exemplos de problemas de qualidade (código, documentação, testes,
etc), soluções paliativas, refatorações que aconteceram em seu projeto.
a. O que aconteceu?
b. Foi intencional e planejado?

Continua na próxima página
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i. Se sim
1. Quem decidiu? Quando foi gerado?
2. Por que se decidiu gerar?
3. Como foi decidido?
4. Vocês planejaram quando iriam resolvê-lo?
5. Foi resolvido?
a. Se sim
i. Como foi resolvido?
ii. Quando foi resolvido?
b. Senão
i. Por que foi resolvido?
ii. Senão
1. Quem identificou?
2. Quando foi identificada?
3. Como foi identificada?
4. Foi resolvida?
a. Se sim
i. Como foi resolvida?
ii. Como ela foi planejada?
iii. Quando ela foi resolvida?
b. Senão
i. Por que não foi resolvida?
2. As soluções paliativas trouxeram algum benefício ao projeto ou só trouxeram
problemas?
3. A equipe se preocupa com as soluções implementadas do projeto e gostaria
de melhorá-la, refatorá-la?
Pontos a observar:
As dívidas são pagas com frequência? Quais estratégias foram utilizadas para
realizar o pagamento
Quais tipos de dívidas a equipe conseguiu resolver e quais ficarão para depois
Os motivos que levaram a equipe pagar as dívidas e os motivos também que
impedem a equipe de priorizar a dívida. As dívidas foram pagas de forma proativa
ou reativa

133

(Estas perguntas reforçam as perguntas realizadas no começo da pesquisa,
onde o objetivo é tentar extrair do entrevistado como a equipe lida com dívida)

Pessoas a serem Entrevistadas:
Líderes Técnicos / Scrum Master

Tempo planejado para entrevista:
1 hora.
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APÊNDICE C – CASOS DE DÍVIDAS COLETADOS
No roteiro de entrevista foi incluído um tópico relacionado a casos de dívidas,
para que os entrevistados compartilhassem mais casos de problemas que a equipe
possui e como trataram esses problemas. Os casos serão apresentados de forma
resumida, e cada caso é identificado pelo nome da equipe e uma numeração
sequencial e são apresentados a seguir.
A1.1 - Disseminação do Conhecimento do Projeto para a Equipe
Tipo de Dívida: Distribuição de Conhecimento
Descrição: a equipe foi reduzindo e partes do software só eram conhecidas por
pessoas especificas. Cada desenvolvedor era responsável por um módulo da
aplicação, e isso era muito ruim, pois na falta de alguns desenvolvedores a equipe
passou por dificuldades para resolver demandas especificas em determinado
módulo. A própria equipe tomou uma decisão de começar a disseminar mais o
conhecimento, realizando uma revisão de código. Cada desenvolvedor revisava o
código do outro para também estar apto a modificar aquele código e também para
encontrar gaps no código.

A1.2 - Falta da Documentação do Projeto
Tipo de Dívida: Documentação
Descrição:

o

projeto

nunca

teve

uma

documentação

referente

às

funcionalidades do projeto, pois também o Cliente até o momento nunca tinha se
importado com a documentação. Porém, no contrato de prestação de serviço
firmado com o cliente, estava contemplado no escopo a documentação do projeto. O
cliente acabou exigindo a documentação, e a equipe precisou fazer toda a
documentação de forma retroativa, tanto com uma visão de negócio quanto uma
visão técnica de todo o projeto.

A1.3 - Refatoração de Performance na Captura dos Pedidos
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: em fase de projeto, a equipe apenas realizou uma pequena
amostragem de teste de carga na captura de pedidos. Quando a aplicação foi
implantada no primeiro cliente, o fluxo de pedidos era bem alto e a aplicação
começou a ficar bem lenta. A equipe teve que revisitar o processo e realizar uma
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otimização de performance. Este fato foi compartilhado com o Dono do Produto e
priorizado em uma Sprint do projeto.

A1.4 - O Contrato do Serviço de Consulta de Situação Fiscal de CPF foi
modificado
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: as regras de verificação de fraude consomem um serviço para
verificar a situação fiscal de um CPF. Os parâmetros do serviço foram modificados e
não foi avisado a equipe. Dessa forma, a aplicação parou de funcionar. A equipe
teve que implementar uma solução paliativa para ajustar o consumo do serviço, pois
o cliente já estava reclamando. No momento, a equipe não revisitou o código para
implementar a solução definitiva, pois o código está funcionando, mas precisa de
mais tratamento de exceções.
B1.1 – Unificação de Base de Dados referente as Cotações
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: a equipe estava com um problema de replicação de dados do
mercado referente as cotações. Diversos módulos das aplicações utilizam esses
dados de mercado. Entretanto, a equipe decidiu no passado que para aumentar a
performance das aplicações, os dados das cotações estariam separados para cada
cliente, e seria realizado uma replicação dos dados através de uma sincronização.
Este processo acabou ficando muito complicado, pois o volume de dados era bem
alto com dezenas de milhares de cotações por dia. O processo era demorado e
frágil, e alguns casos os clientes ficavam sem os dados atualizados. Assim, a equipe
resolveu realizar uma refatoração nesse módulo, unificando-o. A equipe criou esse
módulo totalmente apartado das aplicações clientes, montando um micro serviço
para realizar as importações e disponibilizar para as aplicações clientes. Existia um
risco muito grande de impactar os clientes e a equipe decidiu prevenir logo de algo
mais grave. Diante disso, a equipe vem realizando diversas refatorações que farão
com que o framework fique menos acoplado, mais genérico e confiável, aumentando
o potencial de uso do framework. A equipe está fatiando algumas funcionalidades do
framework que por sua definição de domínio podem ser caracterizadas como micro
serviços, diminuindo drasticamente o acoplamento. Isso também está ajudando a
diminuir o papel de governança do framework, ficando mais independente.
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B1.2 – Separação de Tentativa de Módulo Genérico
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: a equipe já estava a dois anos mantendo um módulo no framework
em que se acreditava que poderia ser genérico, pois do ponto de vista de negócio
cuidavam de produtos muitos similares. O Módulo possui a responsabilidade de
gerenciar ativos, tanto de uma custodia e de uma tesouraria. Entretanto, os aspectos
são diferentes, e ao longo do tempo do tempo foi se comprovando que são
entidades distintas. A premissa utilizada foi inválida, afetando uma camada inteira do
código. Como são diferentes, a equipe tinha diversos problemas a customização
desse módulo. Dessa forma, a equipe realizou uma refatoração no módulo,
separando ativos de custodia e tesouraria. Com isso, a equipe eliminou diversos
problemas, podendo dedicar suas energias em outras melhorias no framework.

C1.1 - Poucas pessoas conhecem o código e o mesmo era bem difícil de
entender
Tipo de Dívida: Distribuição de Conhecimento
Descrição: durante um período a equipe apenas se esforçou em realizar as
alterações necessárias, sem se preocupar muito com a qualidade do código que
estava sendo gerada. Porém o código estava muito complexo e de difícil
entendimento. A equipe não conseguia ser tão produtiva por conta dos gaps de
entendimento do código e não sabia se o que estava fazendo poderia afetar outra
parte do sistema que não seria modificada no projeto. Dessa forma, a equipe
conseguiu negociar com a área de negócio que seria necessário refatorar alguns
itens para melhorar o software e ganhar mais velocidade da equipe para as futuras
modificações.

C1.2 - Documentação Segmentada
Tipo de Dívida: Documentação
Descrição: a regra de negócio do projeto sempre foi escrita de forma
segmentada em vários arquivos, dificultando que a equipe encontrasse as regras de
negócio específicas e o nivelamento de conhecimento das mesmas com a entrada
de um novo membro na equipe. O caso foi levado à alta direção da empresa para
que bancasse a reorganização da regra, porém não foi aprovado, pois o cliente
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estava satisfeito com a regra. Porém, a equipe reclamava bastante, pois para
encontrar uma regra, era necessário buscar em vários documentos.

C1.3 - Atualização da Documentação da Regra de Negócio
Tipo de Dívida: Documentação
Descrição: por um período, o desenvolvimento era realizado sem a
documentação da regra de negócio. A equipe definia no Planning o que seria feito e
apenas fazia anotações simplificadas para direcionar o desenvolvimento. Tanto o
negócio quanto os desenvolvedores assumiram o risco de não ter a regra de
negócio atualizada no momento do desenvolvimento, pois confiavam no contrato
que era estabelecido para o desenvolvimento das funcionalidades. Porém, ficou
acertado que após a entrega do projeto, a documentação seria atualizada com as
telas do próprio site. Ao final do projeto a regra foi atualizada, porém ainda estava
segmentada.

C1.4 - Performance da Tela de Cadastro de Participantes
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: a equipe teve um caso de refatoração extrema quando o projeto
estava em sustentação logo após a entrega do projeto de 2014. A tela de cadastro
de participantes estava muito difícil de usá-la pela sua lentidão. O sistema possui
mais de 7.000 participantes cadastrados e a tela demora muito para carregar os
participantes. A única solução viável foi refazer a tela, possibilitando empregar outras
técnicas de programação, utilizando paginação dos dados e implementação de
novos filtros.

C1.5 - Falta de Testes por uma área de qualidade
Tipo de Dívida: Teste
Descrição: o projeto apenas passava pelo teste da equipe e homologação pelo
cliente. A equipe sempre reclamava que era necessário que o projeto fosse testado
por uma equipe de qualidade, pois os testes da equipe eram bem mais simples,
realizando poucos cenários de teste. Para o projeto de 2016 a equipe conseguiu
convencer a área de negócio que é necessário ter uma equipe de qualidade para
realizar testes mais afundo no site.
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C2.1 - Migração de Servidor - Documentação de Ambiente
Tipo de Dívida: Documentação
Descrição: no final de 2014, a equipe de infra da empresa resolveu fazer uma
migração de servidores para aumentar a capacidade, já que os servidores são
compartilhados entre todos os projetos da empresa. Entretanto, a equipe não tinha
nenhuma documentação das configurações necessárias das aplicações. A migração
foi muito problemática, pois a equipe foi descobrindo durante a migração que
faltavam várias configurações de ambiente para que a aplicação rodasse. Assim,
durante esse processo a equipe foi documentando os processos e configurações. A
equipe já esperava que em breve poderia ter uma nova migração, e foi o que
aconteceu. Com duas semanas de utilização do novo servidor, o mesmo não estava
suportando a carga. A solução foi migrar a aplicação para um terceiro ambiente
completamente separado para que as aplicações ficassem estáveis. Esse
procedimento foi menos doloroso, por conta do mapeamento realizado.

C2.2 - Compra de cupons de raspadinhas não estava debitando do saldo
do Participante
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: teve-se uma funcionalidade no projeto para possibilitar que os
lojistas comprassem cupons de raspadinhas pelo site. Dessa forma, o hot site
precisaria consumir os serviços do e-commerce para utilizar os pontos do
participante para comprar os cupons e debitar do saldo. O projeto foi para produção,
e não houve nenhum teste de conferência, pois não poderia comprar cupons oficiais
de raspadinhas. Também, não houve nenhum monitoramento no começo da
operação do projeto. Dessa forma, depois de duas semanas descobriram que
quando o participante comprava um cupom, seu saldo não era alterado. Os serviços
do e-commerce em produção não estavam configurados para suportar essas
transações. Entretanto, o serviço retornava que a transação tinha sido efetivada. O
site estava tratando o retorno como sucesso, e comprando os cupons. Os
participantes conseguiram comprar várias vezes, e gerou um prejuízo financeiro para
a empresa.
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C2.3 Entrega de Funcionalidade de Saldo apontando para método
obsoleto
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: a equipe tinha a necessidade de realizar algumas mudanças no
consumo de métodos dos serviços do e-commerce. Assim, a equipe montou uma
Sprint para realizar esses ajustes. Porém, essa refatoração não agradou muito o
cliente final, pois foi uma alteração no e-commerce da empresa. Para não se
indispor com o cliente e entregar o projeto no prazo, a consulta de saldo foi entregue
de forma parcial, com dados falsos apenas para homologação ser realizada no
prazo. Após a entrega do projeto, o Dono do Produto solicitou a equipe que fosse
implementada a solução definitiva.

C2.4 – Reescrita dos Serviços
Tipo de Dívida: Projeto/Dívída
Descrição: o cliente solicitou que o novo site fosse desenvolvido com a
linguagem Java. A equipe sempre trabalhou com a linguagem C# e desenvolvia os
serviços web sem se preocupar com a interoperabilidade desses serviços, para
acelerar o desenvolvimento. Porém, com essa exigência do cliente, o dono do
produto autorizou a equipe reescrever alguns itens dos serviços para deixá-los mais
seguros e interoperáveis, para que o novo site se conectasse com os serviços web.
Como era uma exigência do próprio cliente, o mesmo custeou a refatoração.

C3.1 – Reestruturação na Aplicação e Apuração do Projeto da Empresa de
Alimentos
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: um dos projetos que a equipe realiza é um site de campanhas de
incentivo aos funcionários de uma empresa de alimentos. O código dessa aplicação
estava bem complexo e somente quem conhecia mais a fundo as regras de negócio,
conseguia entender melhor o código. A equipe já vinha avisando sobre as
dificuldades e soluções paliativas eram empregadas para resolver problemas de
consistência de dados relacionados a pontuação dos usuários. O cliente final
começou a reclamar que a aplicação estava ruim, pois os dados não estavam
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confiáveis. Assim, o cliente ameaçou a empresa de que se os problemas não fossem
solucionados, o contrato seria encerrado. Dessa forma, a equipe foi autorizada a
fazer uma refatoração no código, resolvendo os problemas e simplificando o código.

C3.2 – Refatoração do Processo de Apuração do Projeto da Empresa de
Cerâmica
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: esse projeto especificamente estava com várias inconsistências de
dados referente as apurações de resultado da campanha de uma empresa de
cerâmica.

Os

desenvolvedores

também

tinham

dificuldades

em

realizar

manutenções no processo de apuração para gerar a pontuação dos usuários. A
equipe levou o caso para o coordenador que por sua vez priorizou junto à área de
negócio para realizar uma refatoração profunda nesse processo. As tabelas da base
foram revisadas e o processo de apuração foi dividido em várias etapas,
simplificando o entendimento do procedimento para futuras manutenções.

C3.3 – Refatoração de Leitura de Arquivo do FTP ( Protocolo de
Transferência de Arquivos)
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: a equipe se deparou com uma tarefa de verificar um bug
relacionado a importação dos dados de um arquivo para o banco de dados oriundo
de um FTP. Para testar o processo estava levando três horas, dificultando a análise
do bug. Dessa forma, o desenvolvedor analisou melhor a solução implementada e
percebeu que não fazia sentido alguns trechos do código. Assim, o desenvolvedor
realizou uma refatoração fazendo com que o processo apenas levasse dez minutos
para executar. Além de corrigir o bug da importação, o desenvolvedor aproveitou e
otimizou o processo. Entretanto, isso só aconteceu porque o tempo de realizar a
refatoração não excedeu o tempo da tarefa que já estava na fila da sustentação. O
desenvolvedor também teve um olhar mais crítico sobre a solução. Se fosse outro
desenvolvedor, talvez levaria as três horas para testar e não modificaria o código.
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C3.4 – Apontamento de Pastas
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: em vários projetos da equipe houve um problema de apontamento
de pastas para salvar os uploads de arquivos. As soluções implementadas eram
sensíveis a erros caso o web site fosse trocado de endereço físico dentro do
servidor, pois as aplicações utilizavam um caminho físico para salvar os arquivos.
Sem acionar a equipe de sustentação, os responsáveis pelos servidores mudavam
os endereços físicos das aplicações ocasionando esse erro. Essa recorrência
aconteceu em vários projetos. Em um primeiro momento a equipe apenas atualizava
o caminho físico. Porém, a recorrência do erro começou a ficar insustentável. Assim,
a equipe decidiu refatorar as soluções e adotou a solução de salvar os arquivos
através de caminhos relativos do servidor.

D1.1 – Mudança do Layout do Sistema
Tipo de Dívida: Projeto/Código
Descrição: a aplicação estava tendo problemas de compatibilidade de
navegadores. Algumas funcionalidades não funcionavam no Internet Explorer,
apenas no Google Chrome, e vice-versa. Isso acontecia por conta de
compatibilidade do HTML criado para cada página da aplicação. O visual e a
usabilidade da aplicação também estavam bem desatualizados em relação às
aplicações existentes no mercado. Dessa forma, a equipe tinha a ideia de aplicar um
estilo padrão de mercado chamado Bootstrap, no qual possui uma boa aparência e
funciona em vários navegadores. Com isso a equipe iria resolver o problema de
compatibilidade e ao mesmo deixar o HTML mais simples e padronizado. Assim, a
equipe criou um protótipo da solução e apresentou para o cliente para solicitar sua
aprovação, pois a refatoração demandaria um esforço grande. Entretanto, o cliente
por sua vez também estava com a ideia de mudar o visual da aplicação e toda a
refatoração foi aprovada. A usabilidade da aplicação melhorou significativamente.

D1.2 – Migração de Servidores Web – Apache Tomcat para Oracle
WebLogic
Tipo de Dívida: Ambiente e Teste
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Descrição: há uns 3 a 4 anos a aplicação estava hospedada em 3 servidores
web que rodavam o Apache Tomcat. Porém, esse ambiente não estava suportando
a carga de acesso e caia constantemente. A equipe então montou um plano para
mudar o ambiente. Foi montado um ambiente com 5 servidores web rodando o
Oracle WebLogic Server. A aplicação utilizava a plataforma Java para sua execução.
A equipe estava bem tranquila que a aplicação iria rodar normalmente com a troca
dos ambientes. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Algumas funcionalidades
simplesmente pararam de funcionar. Dessa forma, a equipe teve que fazer uma
refatoração no código para que as funcionalidades voltassem a funcionar
corretamente. Em termos de codificação eram situações pequenas, mas foi difícil
encontrar a solução. Foi um trabalho mais intelectual do que trabalhosa. A equipe
teve que modificar o código por conta do ambiente. Por fim, a equipe conseguiu
resolver o problema em um tempo hábil, pois não tinha como retornar o ambiente
anterior. Após o episódio a equipe concluiu que os testes sistêmicos foram muito
simples e um teste mais a fundo era necessário. A confiança da equipe de que não
teria diferenças entre os ambientes, acabou acarretando em um problema grave e
um desgaste muito grande com o cliente, mas como a equipe resolveu rápido, o
desgaste foi minimizado. Como plano de ação o cliente obrigou a todos da equipe a
tirar certificação Java e Banco de Dados para entenderem mais a fundo a
plataforma, para que isso não acontecesse mais. Agora como pré-requisito para
entrar na equipe é ser certificado Java para os desenvolvedores e certificado Oracle
para desenvolvedores de banco de dados.
D1.3 – Falta de Documentação da Regra de Negócio
Tipo de Dívida: Documentação
Descrição: a aplicação até final de 2014 não tinha nenhuma documentação. O
cliente fez a seguinte pergunta ao líder técnico:
“Se eu pegar o sistema hoje eu consigo dar prosseguimento nele?
Tem manual?”. (Transcrição da entrevista realizada com o líder da
equipe D1,2016)
A equipe explicou que o sistema não tinha nenhuma documentação. Assim, o
cliente solicitou que a equipe incorporasse um documentador na equipe para
documentar toda a regra de negócio do sistema, módulo por módulo. Esse novo
integrante passou o ano de 2015 inteiro documentando as funcionalidades. Isso foi
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bom para toda a equipe, pois os analistas e desenvolvedores não sabiam de todas
as funcionalidades da aplicação.
D1.4 – Estruturação de Testes
Tipo de Dívida: Teste
Descrição: há um ano e meio atrás a equipe não tinha muito bem definido o
papel do teste. Somente os desenvolvedores testavam as funcionalidades
desenvolvidas. A equipe levou esse tema para o cliente, pois era importante
melhorar o processo de testes. O cliente concordou com a equipe e algumas
mudanças começaram a acontecer. Agora os testes são passados por uma área fora
do desenvolvimento, juntamente com os analistas de negócios. A equipe comenta
que ainda tem muito a avançar, implantando testes automatizados, testes de
regressão e integração. Um desenvolvedor da equipe está tentando estruturar os
testes unitários. Isso vai ajudar muito a equipe a ter confiança de modificar o código.
Como é um sistema antigo e bem extenso, a equipe herdou um código legado, e em
várias ocasiões implementa melhorias no código. Entretanto, possui um pouco de
medo de modificá-lo, pois não sabe muito bem o que irá impactar. Com os testes
automatizados, isso será minimizado.

