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RESUMO
A adoção de métodos e práticas ágeis vem crescendo em ritmo acelerado.
Valores e princípios ágeis falam sobre artefatos de software e maneiras de escrever
código de boa qualidade e, assim, minimizar a introdução de qualquer nova dívida
técnica. Este termo é uma analogia ao conceito de dívida financeira empregado no
contexto de desenvolvimento de software. Está relacionado a artefatos imaturos,
incompletos ou inadequados no ciclo de desenvolvimento de software, que causam
baixa qualidade e aumentam o custo de manutenção dos sistemas. No entanto, só a
adoção de uma metodologia ágil não garante software livre de dívidas, de modo que
para manter um ritmo gerenciável, a dívida técnica precisa ser gerenciada com
eficiência. Além disso, os juros da dívida técnica são de difícil avaliação. A severidade
dos seus efeitos negativos podem depender do contexto da organização e as
estimativas podem ser subjetivas. Esta pesquisa tem como objetivo trazer mais
visibilidade aos itens de dívida técnica e como estes impactam negativamente às
organizações e seus clientes, assim como aprimorar o processo de sua estimativa de
custo e juros, tornando-o mais sistematizado, menos subjetivo, e consequentemente
com menor tempo de duração e custo de execução. Para tanto, este trabalho propõe
um processo para o gerenciamento de dívida técnica utilizando métodos e técnicas
identificadas na literatura, com a utilização de planning poker e envolvimento de
requisitos não funcionais em sua estimativa de custo, além de medir o impacto
negativo da dívida, e finalmente uma proposição de valorar a prioridade de itens da
dívida técnica a fim de facilitar a tomada de decisão de pagá-la ou não. Para isso foi
realizada uma pesquisa-ação de ciclo único com quatro iterações em quatro times de
uma grande empresa do ramo bancário com a aplicação empírica da teoria
desenvolvida. Os times participantes reconheceram que o processo proposto é de fácil
utilização, ajudando a trazer consciência e visibilidade dos custos e impactos
relacionados a dívida técnica, simplificando a tomada de decisão de quais dívidas
técnicas devem ser pagas prioritariamente. Os integrantes da pesquisa-ação
mencionaram que permanecerão utilizando a abordagem proposta.
Palavras- Chave: Dívida Técnica; Métodos Ágeis; Planning Poker; Requisitos Não
Funcionais.

ABSTRACT
Proposal for Identification, Measurement and Prioritization of Technical Debt in
the Context of Agile Methods: an Action Research
The adoption of agile methods and practices has been growing at an accelerated pace.
Agile values and principles talk about software artifacts and ways to write good quality
code and thus minimize the introduction of any new technical debt. This term is an
analogy to the concept of financial debt used in the context of software development.
It is related to immature, incomplete or inadequate artifacts in the software
development cycle, which cause low quality and increase the cost of maintaining
systems. However, the adoption of an agile methodology alone does not guarantee
debt-free software, so that to maintain a manageable pace, technical debt needs to be
managed efficiently. In addition, interest on technical debt is difficult to assess. The
severity of its negative effects may depend on the context of the organization and the
estimates can be subjective. This research aims to bring more visibility to technical
debt items and how they negatively impact organizations and their customers, as well
as improving the process of estimating cost and interest, making it more systematic,
less subjective, and consequently with less duration and cost of execution. To this end,
this work proposes a process for the management of technical debt using methods and
techniques identified in the literature, using planning poker and involving non-functional
requirements in its cost estimate, in addition to measuring the negative impact of the
debt, and finally, a proposition to value the priority of technical debt items in order to
facilitate the decision to pay it or not. For this, a single cycle action research was carried
out with four iterations in four teams of a large banking company with the empirical
application of the developed theory. The participating teams recognized that the
proposed process is easy to use, helping to raise awareness and visibility of costs and
impacts related to technical debt, simplifying the decision making of which technical
debts should be paid as a priority. The members of the action research mentioned that
they will remain using the proposed approach.
Keywords: Technical Debt; Agile Methods; Planning Poker; Non-functional Requirements
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1

INTRODUÇÃO
Neste capítulo são descritos o problema e sua contextualização, os objetivos a

serem alcançados, a questão de pesquisa, a metodologia adotada e a organização
dos demais capítulos deste trabalho.
1.1

Apresentação e Contextualização do Problema
O termo Dívida Técnica (DT) não é uma teoria ou conceito cientifico. É uma

metáfora que foi apresentado pela primeira vez em 1992 na conferência ObjectOriented Programming, Systems, Languages & Applications (OOPSLA) por Ward
Cunningham (1992), como uma alusão à dívida financeira.
Segundo o autor, a implantação de artefatos de software imaturos, incompletos
ou inadequados, se assemelha a entrar em uma dívida, que pode ser acrescida de
juros na forma de esforço, custo e tempo extra na realização de manutenções futuras
relacionadas a estes módulos.
Para Cunningham, uma pequena dívida acelera o desenvolvimento, desde que
seja paga prontamente com uma reescrita. Benefícios de curto prazo, como tempo ou
esforço de desenvolvimento reduzido, tornam o custo dessa transação tolerável. O
perigo ocorre quando a dívida não é paga, cada tempo gasto em um código com baixa
qualidade conta como juros sobre essa dívida.
Muitas pesquisas tem sido realizadas para encontrar formas que possam auxiliar
a medição e o monitoramento da DT. O framework de gerenciamento da DT proposto
por Seaman e Guo (2011) em geral é o mais citado no Google Scholar com 163
citações até 13 de junho de 2020.
O trabalho de Oliveira (2015) aponta duas dificuldades na utilização do framework
de Seaman e Guo (2011). A primeira está relacionada ao uso de três varáveis de
natureza probabilística, o que dificulta sua estimativa e enfraquece sua credibilidade.
A segunda está relacionada à falta de ferramentas automatizadas que gerem gráficos
para comparação entre os juros e o principal associados à DT.
Para os autores Griffith et al. (2014), a DT é um fenômeno bem compreendido,
porém existe uma lacuna no que se refere à verificação e validação dos métodos
propostos para o gerenciamento da DT no contexto do desenvolvimento ágil. Na
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prática, essas avaliações são caras ou consomem muito tempo para serem realizadas
usando os métodos empíricos tradicionais.
Segundo os autores, o acumulo da DT diminui a produtividade do time, pois se o
custo de execução da mudança aumenta devido a DT, enquanto o número de
engenheiros de software permanece constante, o impacto é que a produtividade
diminui. Desta forma, entendem ser necessário mais estudos empíricos que auxiliem
na diminuição dos custos para fazer a gestão da dívida técnica.
Para Martini et al.(2017), os juros da DT são difíceis de calcular. As abordagens
atuais são baseadas na avaliação de questões refinadas, mas não há evidências
sobre como a DT é avaliada no nível do projeto. Algumas ferramentas usam uma
função de agregação que soma os problemas de DT no nível do projeto. No entanto,
isso não ajuda a avaliar o impacto da DT numa visão ampla.
Para Martini e Bosch (2017), os juros da DT são de difícil avaliação. A gravidade
dos efeitos negativos da dívida técnica podem depender do contexto da organização
e as estimativas podem ser subjetivas e de alto custo. Desta forma, torna-se
necessário avaliar os juros da DT de maneira mais sistemática.
Martini e Bosch (2017), com base nos resultados de pesquisas anteriores,
propõem o uso de uma ferramenta chamada AnaConDebt (Analysis of Contagious
Debt) desenvolvida por eles, para avaliar a gravidade dos juros de itens de DT. A
avaliação sistemática e semi-automática de sete fatores e seu crescimento foi
comparada às estimativas intuitivas das partes interessadas. Os resultados mostram
que o resultado da ferramenta está muito próximo da estimativa dada pelas partes
interessadas.
Para os autores, as implicações são que, se dados adicionais corroborarem a
hipótese, a gravidade dos juros poderá ser sistematicamente avaliada pelas partes
interessadas, estimando apenas sete fatores de maneira eficiente com resultados
aceitáveis.
Pelo estudo publicado pelo Gartner (2016), sistemas de software são executados
frequentemente com eficiência abaixo do ideal, devido ao acumulo de dívida técnica.
Relaciona diversas queixas causadas pelas dívidas técnicas, como por exemplo:
infraestrutura e operações com alto custo operacional; times de negócios frustrados
com o custo e o ritmo lento de entrega das mudanças nos softwares e times de
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segurança e gerenciamento de riscos de TI descobrindo que o aplicativo está falhando
em acompanhar os padrões de segurança.
No estudo de Besker et al. (2019) foi constatado que quase um quarto do tempo
de trabalho de todos os desenvolvedores, objeto do estudo, é relatado como
desperdiçado devido a dívida técnica.
Nas metodologias ágeis de desenvolvimento de software, as funcionalidades
priorizadas são àquelas que entregam mais valor do ponto de vista do negócio,
colocando muitas vezes a qualidade do sistema em segundo plano, devido a
restrições orçamentárias ou de tempo, aumentando assim o acumulo de DT ao longo
do tempo. O time técnico tem dificuldade para justificar e defender a priorização de
entregas técnicas que resolvam exclusivamente a DT.
A adoção de métodos e práticas ágeis vem crescendo no Brasil e no mundo.
Segundo previsões do Gartner publicadas no final de 2018, avaliam que até 2021 90%
das organizações que produzem software terão adotado metodologias ágeis em 60%
dos seus projetos. Também preveem que até 2023, 90% de toda a dívida técnica
existente hoje ainda existirá e continuará a estrangular as inovações de negócios.
Segundo publicação de Tim Bradshaw (2019), correspondente de tecnologia do
Financial Times, a Stripe, uma empresa do Vale do Silício do ramo de software de
pagamentos, fundada em 2010, estima que seu time de desenvolvedores gasta cerca
de um terço de seu tempo em dívidas de técnicas.
Empresas tradicionais, mais antigas no mercado, possuem sistemas legados
com tecnologias obsoletas e arquiteturas complexas. Enfrentam o desafio de
responder

rapidamente

às

necessidades

de

mercado,

sejam

elas

novas

funcionalidades, lançamento de novos produtos ou mudanças regulatórias. Estes
sistemas carregam dívidas técnicas que funcionam como ancoras que seguram e
atrasam sua evolução.
Segundo Sachdeva (2018), as metodologias ágeis estão ganhando popularidade
em ritmo acelerado e proporcionaram à indústria de software uma maneira de entregar
produtos de forma incremental em um ritmo acelerado. Neste contexto, a priorização
dos itens do backlog da sprint se torna vital para o sucesso do produto e, portanto, da
organização.
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Para o autor, os valores e princípios ágeis falam sobre o desenvolvimento de
software e maneiras de escrever código de boa qualidade e, assim, minimizar a
introdução de qualquer nova dívida técnica. No entanto, nenhuma solução é descrita
sobre como lidar com a dívida técnica presente nos sistemas existentes. O autor
propõe o uso do planning poker, uma prática ágil amplamente utilizada, no processo
de estimar a DT. Para manter um ritmo gerenciável, a dívida técnica precisa ser
gerenciada com eficiência para que as equipes não fiquem sobrecarregadas.
O planning poker é uma técnica de estimativa ágil baseada em consenso criada
por Grenning (2002), e popularizada em Cohn (2005). Utiliza cartões de planning
poker, cujos números são baseados em uma série de Fibonacci modificada.
Em função do que foi descrito nesta seção e da revisão sistemática realizada
(ver seção 2.5), é possível verificar a necessidade de buscar formas mais eficientes e
sistematizadas para auxiliar no gerenciamento da dívida técnica. Sendo assim, a
proposta de um processo que contemple várias práticas já experimentadas e
adaptadas ao gerenciamento da dívida técnica torna-se pertinente para a área de
Engenharia de Software, especialmente para a área de Engenharia de Qualidade.
1.2

Objetivos, Questões e Proposições da Pesquisa
Conforme descrito na seção anterior, o objetivo principal deste trabalho é propor

um processo que auxilie na gestão da DT em ambientes de desenvolvimento ágil
utilizando planning poker.
De modo a alcançar este objetivo, esta pesquisa procura responder à seguinte
questão central:
•

Como as abordagens, métodos ou técnicas existentes contribuem para
estimar a DT de forma sistemática, a fim de apoiar as partes interessadas
na tomada de decisão sobre sua priorização e quando pagá-la?

Questão secundária:
•

Como priorizar os itens de DT?

A principal proposição deste trabalho é evidenciar ser possível derivar um
processo para gestão de dívida técnica por meio de planning poker.
Esta pesquisa assume as seguintes premissas:
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•

A abordagem proposta neste estudo foi criada para ambientes que
utilizam métodos ágeis de desenvolvimento de software e

•

As equipes conhecem e são experientes na aplicação da técnica
de planning poker.

1.3

Planejamento da Pesquisa
A condução desta pesquisa é realizada por meio da pesquisa-ação

(THIOLLENT, 2003). O método escolhido e a forma na qual foi aplicada está detalhada
no capítulo 4.
Considerando o exposto na seção 1.1 e 1.2, propõe-se a seguinte abordagem
de trabalho:
•

Pesquisa exploratória para identificar na literatura métodos, processos ou
técnicas que pudessem auxiliar na contextualização inicial do problema;

•

Revisão sistemática da literatura conforme seção 2.5, para aprofundar a
pesquisa conforme contexto apresentado na seção 1.1 e

•

Desenvolvimento da pesquisa-ação com aplicação do processo proposto,
conforme detalhado nos capítulos 4 e 5.

Portanto, a solução do problema de pesquisa desta dissertação é realizada pela
adaptação de métodos, processos ou técnicas identificadas na literatura, pela revisão
sistemática, e a aplicação prática de seus conceitos por meio da pesquisa-ação.
Após os capítulos de introdução e revisão da literatura, iniciam-se as atividades
específicas que são conduzidas no decorrer desta pesquisa. A aplicação da pesquisa
é realizada conforme a contextualização de sua condução, mostrada na Figura 1.
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Figura 1 - Contextualização da Pesquisa
CONTEXTO
Gerenciamento da Dívida Técnica no Contexto de Métodos Ágeis
Questão Principal:
Como as abordagens, métodos ou técnicas existentes contribuem para estimar a
DT de forma sistemática, a fim de apoiar as partes interessadas na tomada de
decisão sobre sua priorização e quando pagá-la?

Limitações da Pesquisa:
A abordagem proposta neste estudo foi criada para ambientes que utilizam
métodos ágeis de desenvolvimento de software e as equipes conhecem e são
experientes na aplicação da técnica de planning poker.
Objetivo Principal:
Propor um processo que auxilie na gestão da DT em ambientes de
desenvolvimento ágil utilizando planning poker.

Revisão bibliográfica e sistemática da literatura.
Adaptação de uma abordagem para estimativa e priorização de DT.
Pesquisa-ação definida em um ciclo único
Avaliação da efetividade da proposta.
Conclusões e contribuições.

Fonte: Elaborada pela autora

1.4

Organização do Trabalho
O trabalho está organizado em 6 capítulos, discriminados a seguir:
O capítulo 2, Fundamentação Teórica, fornece uma visão geral sobre dívida

técnica, métodos ágeis, planning poker, requisitos funcionais e não funcionais. O
capítulo também apresenta a revisão sistemática da literatura sobre o assunto em
questão.
O capítulo 3, Processo Proposto, descreve a forma original do framework de
gerenciamento da dívida técnica proposto por Seaman e Guo (2011) e a proposta de
adaptação que é utilizada na pesquisa-ação.
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No capítulo 4, Pesquisa-Ação: Método, conceitua-se a pesquisa-ação e seus
respectivos passos, relacionando-os com os detalhes das atividades de pesquisa. Os
times participantes, o perfil dos envolvidos, as formas de coleta das informações
observáveis e a análise desses dados também são detalhados neste item;
No capítulo 5, Pesquisa-Ação: Resultado, descreve a aplicação da abordagem
descrita acima, identificando os dados resultantes dos times envolvidos na pesquisa,
a discussão dos resultados e as adaptações na abordagem;
No capítulo 6, Discussão Final, são apresentadas as conclusões finais, as
contribuições, limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros;
O APÊNDICE A – Execução da Revisão Sistemática apresenta a condução da
revisão sistemática da literatura;
O APÊNDICE B – MATERIAL EXIBIDO NOS SEMINÁRIOS apresenta o material
utilizado nos seminários e
O APÊNDICE C – ARTIGO APRESENTADO NO 17° CONTECSI, exibe o artigo
apresentado no 17° CONTECSI - International Conference on Information Systems
and Technology Management.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo são tratados as principais referências já publicadas que formam

a base de conhecimento para estruturação desta pesquisa, compostas pela
fundamentação teórica e a revisão sistemática da literatura.
Nas seções seguintes, é apresentado uma visão geral sobre dívida técnica,
métodos e práticas ágeis, e requisitos funcionais e não funcionais.
Na seção revisão sistemática da literatura, é apresentado o protocolo do
planejamento da revisão e a síntese final com os resultados obtidos na análise da
literatura. A execução da revisão é apresentada no Apêndice A.
2.1

Dívida Técnica
Nesta subseção é apresentada uma visão geral do termo DT em sistemas de

software, iniciando com definições na literatura trazendo conceitos gerais sobre o
tema, seguido do que não é considerado dívida técnica, acompanhado de suas
propriedades, classificação e categorias, finalizando com as estratégias de gestão
para seu pagamento.
2.1.1 Conceitos Gerais
O termo Dívida Técnica (DT) não é uma teoria ou conceito cientifico, é uma
metáfora que foi apresentada pela primeira vez em 1992 na conferência ObjectOriented Programming, Systems, Languages & Applications (OOPSLA) por Ward
Cunningham (1992), como uma alusão à dívida financeira.
Segundo Cunningham (1992), a implantação de artefatos de software imaturos,
incompletos ou inadequados no ciclo de desenvolvimento de software assemelha-se
a entrar em uma dívida, que pode ser acrescida de juros na forma de esforço, custo e
tempo extra na realização de manutenções futuras nestes artefatos.
Para McConnell (2008), o time do projeto toma algumas decisões de seguir por
uma abordagem de projeto ou construção que é conveniente no curto prazo, mas que
aumenta a complexidade e é mais caro no longo prazo.
Seaman e Guo (2011) concordam com esta consequência da DT, ao mencionar
que artefatos imaturos, incompletos ou inadequados no ciclo de desenvolvimento de
software causam baixa qualidade e aumentam o custo de manutenção dos sistemas.
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Segundo Brown et al. (2010), a DT é a diferença entre o estado atual de um
software e hipóteses de estado “ideal”, este último quando o software estiver otimizado
em um ambiente particular.
Para Bob (2009), as empresas fazem esse tipo de troca o tempo todo; e não há
nada de imprudente nisso. Se o lançamento antecipado da versão 1.0 com DT,
impulsionar o negócio que paga pelo desenvolvimento da versão 2.0, o negócio tem
ganho em adotar esta prática. Portanto, esse tipo de DT fundamentada pode
realmente ser uma estratégia apropriada.
Da mesma forma que ocorre na dívida financeira, a DT implica em pagamento
de juros, que é um esforço extra para se realizar um desenvolvimento devido a uma
escolha original não apropriada. Pode-se optar por continuar pagando os juros ou
pagar a dívida por meio da refatoração para melhorar aspectos da construção ou do
projeto (FOWLER, 2003).
Para Fowler et al. (2018), refatoração é o processo de mudar um software a fim
de melhorar sua estrutura interna sem alterar seu comportamento funcional original.
O uso da metáfora da DT auxilia na explicação de aspectos técnicos críticos aos
stakeholders que não fazem parte da equipe técnica, conforme destacado por Fowler
(2009). Brown et al. (2010) também compartilham da mesma opinião quando
mencionam que a metáfora está cada vez mais reconhecida como de grande utilidade
tanto para a comunicação técnica quanto para a comunicação entre engenheiros e
executivos.
A mudança do diálogo a partir de um vocabulário técnico para um vocabulário
financeiro viabiliza um cenário mais claro e compreensível para essas discussões
(MCCONNELL, 2008).
2.1.2 Controvérsias sobre o termo Dívida Técnica
Segundo Bob (2009), um software desestruturado não é uma DT, é apenas
software desestruturado. As decisões técnicas de DT são tomadas com base em
restrições reais do projeto, podendo ser arriscadas, porém devem trazer algum tipo
de benefício. Para o autor, a decisão de fazer um software desestruturado nunca é
racional, sempre se baseia na falta de conhecimento técnico e de profissionalismo, e
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não tem chance de ser paga no futuro. Um software desestruturado é sempre uma
perda e não traz nenhum benefício.
Para McConnell (2008), nem todo trabalho incompleto é DT, por exemplo
funcionalidades adiadas ou excluídas na gestão do backlog de produto, a não ser que
gerem pagamento de juros no futuro.
2.1.3 Framework de Gerenciamento da Dívida Técnica
Carolyn Seaman e Yuepu Guo propõem um framework de gerenciamento da DT
(SEAMAN E GUO 2011), representado na Figura 2, composto por 3 subprocessos:
identificação da DT, estimativa da DT e tomada de decisão, que giram em torno de
uma lista de itens de DT. Cada item de DT representa uma tarefa que não foi
concluída, mas que corre o risco de causar problemas no futuro.
Figura 2 – Framework de Gerenciamento da DT

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

2.1.3.1 Identificação da DT
Neste subprocesso, o item da DT é identificado, classificado e registrado no
formulário de DT apresentado no Quadro 1.
Exemplos de itens de DT técnica podem ser módulos que precisam de
refatoração, testes que precisam ser executados, inspeções ou revisões de código
que precisam ser feitas, documentação que precisa ser escrita ou atualizada,
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problemas de conformidade arquitetural, defeitos latentes conhecidos que precisam
ser removidos e assim por diante. Cada item inclui uma descrição de onde está o item
da DT no sistema e por que ela precisa ser feita.
Li et al. (2015) e Alves et al. (2016) classificam a DT de acordo com a sua causa,
baseada em sua origem.
A seguir estão listados os 15 tipos de DT mapeados em Alves et al. (2016),
ordenados pelos que ocorreram com maior frequência em seu estudo. A lista contém
o tipo de DT, sua descrição e suas referências.
1) DT de Projeto: refere-se a dívidas que podem ser descobertas analisando o
código-fonte e identificando violações dos princípios do bom design orientado a
objetos, como por exemplo, classes muito grandes ou fortemente acopladas.
Referências: Guo e Seaman (2011); Izurieta et al.(2012);
2) DT de Arquitetura: refere-se a problemas encontrados na arquitetura do
produto, por exemplo, violação da modularidade, que pode afetar os requisitos
arquiteturais como desempenho, robustez, entre outros. Referências: Brown et al.
(2010); Kruchten et al. (2012);
3 ) DT de Documentação: refere-se a problemas encontrados na documentação
do projeto de software, e pode ser identificada procurando documentação faltante,
inadequada ou incompleta. Referência: Guo e Seaman (2011);
4 ) DT de Teste: refere-se a problemas encontrados nas atividades de teste que
podem afetar a qualidade do software. Exemplos desse tipo de DT são testes
planejados que não foram executados ou deficiências conhecidas no conjunto de
testes, por exemplo, baixa cobertura de código. Referência: Guo e Seaman (2011);
5) DT de Código: refere-se a problemas encontrados no código-fonte que
podem afetar negativamente a legibilidade do código, tornando-o mais difícil de
manter. Geralmente, essa DT pode ser identificada examinando o código-fonte em
busca de problemas relacionados a práticas inadequadas de codificação. Referência:
Bohnet e Dollner (2011);
6) DT de Defeito: refere-se a defeitos conhecidos, geralmente identificados por
atividades de teste ou pelo usuário e relatados em sistemas de rastreamento de
defeitos (bugs), que o time responsável pela liberação da versão concorda que devem
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ser corrigidos, mas devido a prioridades concorrentes e recursos limitados, devem ser
adiados para mais tarde. As decisões tomadas para adiar a correção de defeitos
podem acumular uma quantidade significativa de DT para o produto, dificultando sua
correção posteriormente. Referência: Snipes et al. (2012);
7) DT de Requisitos: refere-se a trocas feitas com relação a quais requisitos a
equipe de desenvolvimento precisa implementar ou como implementá-los. Engloba
requisitos funcionais e não funcionais que se não implementados tem o risco de trazer
problemas de qualidade no futuro. Alguns exemplos desse tipo de dívida são:
requisitos que são implementados apenas parcialmente, ou de uma maneira que não
atenda a todos os requisitos não funcionais, por exemplo, segurança, desempenho e
etc.. Referência: Kruchten et al. (2012);
8) DT de Infraestrutura: refere-se a problemas de infraestrutura que, se
presentes no ciclo de vida do software, podem atrasar ou dificultar algumas atividades
de desenvolvimento. Alguns exemplos desse tipo de DT são versões obsoletas de
sistema operacional que atrasam uma atualização ou correção de infra-estrutura.
Referência: Seaman e Spínola (2013);
9) DT de Pessoas: refere-se a problemas relacionados a pessoas que podem
atrasar ou dificultar algumas atividades de desenvolvimento. Um exemplo desse tipo
de dívida é a especialização concentrada em poucas pessoas, como efeito de atraso
no treinamento ou contratação. Outro exemplo é a motivação do time, que se estiver
em baixa pode impactar a produtividade. Referência: Seaman e Spínola (2013);
10) DT de Automação de Testes: refere-se ao trabalho envolvido em
automações de testes de funcionalidades já desenvolvidas, a fim de oferecer suporte
à integração contínua e a ciclos de desenvolvimento mais rápidos. Essa dívida pode
ser considerada um subtipo de dívida de teste. Referência: Codabux e Williams
(2013);
11) DT de Processo: refere-se a processos que mudaram e o sistema projetado
deixou de atender à nova necessidade. Referência: Codabux e Williams (2013);
12) DT de Compilação: refere-se a problemas que dificultam a tarefa de
compilação e/ou geração do executável e consomem tempo desnecessariamente. O
processo de compilação pode envolver código que não contribui para agregar valor
ao cliente. Além disso, se o processo de compilação precisar executar dependências

27

mal definidas, o processo se torna desnecessariamente lento e complexo. Referência:
Morgenthaler et al. (2012);
13) DT de Serviço: refere-se à seleção e substituição inadequadas de serviços
da Web que levam à incompatibilidade entre os recursos de serviço e os requisitos
dos aplicativos. Além disso, esse tipo de dívida também leva à subutilização ou
superutilização do sistema, integrando um serviço que não utiliza os recursos do
sistema da maneira esperada, por exemplo, falta de memória devido a um serviço que
não segue o processo de processamento de dados esperado, ou falta de desempenho
devido a um serviço que não usa a memória disponível para a tarefa. Esse tipo de
dívida é relevante para sistemas com arquiteturas orientadas a serviços. Referência:
Alzaghoul e Bahsoon (2013);
14) DT de Usabilidade: refere-se a decisões inadequadas de usabilidade que
precisarão ser ajustadas posteriormente. Exemplos dessa dívida são a falta de padrão
de usabilidade e a inconsistência entre os aspectos de navegação do software.
Referências: Zazworka et al. (2013); Potdar e Shihab (2014) e
15) DT de Versão: refere-se a problemas de controle de versão de código-fonte.
Referência: Greening (2013).
Os autores mencionados divergem sobre o que é DT e seus critérios. Para este
trabalho foi adotado como sendo uma DT qualquer artefato de software incompleto,
imaturo ou inadequado, que cause aumento de custo de manutenção ou algum tipo
de impacto negativo na qualidade do software, ou para seus usuários internos ou
clientes.
2.1.3.2 Estimativa da DT
Nesta etapa do framework proposto por Seaman e Guo (2011) são estimados
o custo e os juros da DT. Assim como a dívida financeira, o termo principal refere-se
ao custo associado ao esforço necessário para se pagar a dívida no momento atual.
Os juros são composto por duas partes: estimativa da quantidade de trabalho extra
que será necessária para se pagar o item da dívida no futuro e a probabilidade de que
a dívida, senão for paga, tornará outros trabalhos mais caros durante um determinado
período de tempo.
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O custo e os juros são registradas para completar o formulário da DT, conforme
mostra o Quadro 1. A lista de itens de DT deve ser revisada e atualizada após cada
release, quando itens devem ser adicionados e/ou removidos.
Quadro 1 – Formulário de Dívida Técnica
Identificador

Código que identifica a DT.

Data

Data em que a DT foi identificada.

Responsável

Pessoa responsável pela identificação da DT.
Representa o tipo da DT dentre os 15 a seguir: requisitos,

Classificação

arquitetura, design, código, teste, compilação, documentação,
infra, controle de versão, defeito, pessoas, automação de testes,
processo, serviço, usabilidade.

Descrição
Localização

Custo ou Principal

Estimativa de Juros
Probabilidade dos

Descrição sucinta da DT.
Descrição de onde se encontra a DT, por exemplo método X no
módulo Y, do sistema Z.
Estimativa do nível de esforço necessário para modificação do
sistema a fim de pagar a DT: baixo, médio ou alto
Estimativa do nível de esforço extra necessário para modificar o
sistema no futuro, a fim de pagar a DT: baixo, médio ou alto.

Juros

Estimativa da probabilidade dos juros acontecer no futuro,
possibilidade de aumento na quantidade de esforço, caso a
modificação seja realizada no futuro): baixa, média ou alta.

Juros

Composto pela estimativa de juros e da probabilidade dos juros

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

2.1.3.3 Tomada de Decisão
Em relação à tomada de decisão para pagamento ou não da DT, Seaman et al.
(2012) propõem quatro abordagens distintas para priorizar os itens de DT. São elas:
Abordagem AHP (Analytic Hierarchical Process): neste modelo são atribuídos
pesos e escalas para critérios que são usados para medir a DT. Em seguida, são
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realizadas comparações em pares entre as alternativas a fim de obter uma ordem
priorizada de itens da DT;
Abordagem Portfólio: neste modelo, o objetivo é selecionar um conjunto de
ativos, ou itens de DT, que maximize o retorno do investimento e minimize o risco para
então decidir a ordem de prioridade entre os itens de DT;
Abordagem Opções: neste modelo dá-se prioridade aos itens de DT que tem
potencial para facilitar mudanças futuras e
Análise de Custo-Benefício: abordagem utilizada no framework de Seaman e
Guo (2011), onde são atribuídas escalas ordinais de medida como “baixo”, “médio” ou
“alto” para o Principal, Juros e Probabilidade de Juros para cada item da DT. Esta
abordagem é adaptada na pesquisa-ação deste estudo.
Nesta abordagem, segundo Seaman et al. (2012), é sugerida a utilização de
uma matriz de custo versus impacto, onde o eixo X representa o custo de pagar a DT
no momento atual e o eixo Y representa o impacto que o item da DT está causando,
ou pode vir a causar, caso seu pagamento seja postergado. Os pontos IDT1, IDT2,
até IDT9 da Figura 3 representam os custos (eixo X) e impactos negativos (eixo Y) de
um conjunto de itens de DT.
Segundo os autores, uma estratégia simples de priorização é primeiramente
priorizar os itens começando com o canto superior esquerdo do gráfico, área branca,
e, em seguida, movendo-se para baixo e para a direita no sentido das áreas em
tonalidades de cinza. Esta classificação prioriza os itens de DT com maior impacto
negativo e menor custo de pagamento, conforme mostra Figura 3.
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Figura 3 - Matriz de Custo versus Impacto

Fonte: Adaptado de Seaman et al. 2012

Segundo Seaman e Guo (2011), durante o planejamento do ciclo da sprint, os
itens do backlog de DT devem ser revisados e analisados, a fim de verificar se há
sinergias de tais itens com os do Backlog do produto.
2.2

Métodos Ágeis
Os modelos de desenvolvimento de software ágil surgiram a partir da

necessidade de desenvolver aplicativos de software que pudessem acomodar a
rápida entrega de resultados ao cliente, e consistem em uma série de ciclos ou
iterações curtas de desenvolvimento com um alto grau de colaboração entre os
envolvidos.
Cada um destes ciclos representa miniprojetos dentro do projeto original com
todas as fases características de um projeto, resultando ao final de cada ciclo a
implantação de uma parte da funcionalidade requisitada funcionado. Ao final de todos
os ciclos tem se o sistema proposto funcionando por completo.
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Em 2001, surgiu o manifesto para o desenvolvimento ágil de software (AGILE
MANIFESTO, 2001), que valoriza:
- Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
- Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
- Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e
- Responder a mudanças mais que seguir um plano;
Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita (sem negrito), valoriza-se mais
os itens à esquerda (em negrito).
O Manifesto Ágil também apresentou 12 princípios representados na Figura 4,
descritos a seguir:
1. A maior prioridade é a satisfação do cliente por meio da entrega rápida e
contínua de software que traga valor;
2. Mudanças nos requisitos são aceitas, mesmo em estágios avançados de
desenvolvimento. Processos ágeis aceitam mudanças que trarão vantagem
competitiva ao cliente;
3. Software que funciona é entregue frequentemente, em períodos que variam
de semanas a meses, quanto menor o tempo entre uma entrega e outra melhor;
4. As pessoas relacionadas ao negócio e os desenvolvedores devem trabalhar
juntos no dia a dia do projeto;
5. Construa projetos formados por indivíduos motivados, fornecendo o ambiente
e o suporte necessário e confiando que realizarão o trabalho;
6. O modo mais eficiente e eficaz de transmitir informações dentro e fora do time
de desenvolvimento é a comunicação face a face;
7. A principal medida de progresso é o software funcionando;
8. Processos ágeis promovem o desenvolvimento em um ritmo sustentável. Os
investidores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo
constante;
9. Cuidar continuamente da excelência técnica e do bom design ajuda a
aprimorar a agilidade;
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10. Simplicidade é essencial;
11. Os melhores requisitos, arquiteturas e design surgem de equipes auto
gerenciadas e
12. Em intervalos regulares, o time reflete sobre como se tornar mais eficiente,
refinando e ajustando seu comportamento apropriadamente.
Figura 4 - Os 12 Princípios Ágeis

Fonte: Agileschool.com.br

Kruchten et al. (2012) relatam que algumas equipes de desenvolvimento ágil
acreditam estar completamente imunes à DT pelo fato de usarem um
processo de desenvolvimento iterativo. Mas, segundo os autores, com as entregas
muito rápidas, o pouco tempo para desenvolver o projeto ou a falta de rigor em testes
automatizados, levam rapidamente alguns software a um nível considerável de DT.
2.3

Práticas Ágeis
Existem diversos frameworks de gerenciamento ágil de desenvolvimento de

projetos de software. Segundo Azizyan et al. (2011) os mais utilizados são o Scrum e
o eXtreme Programming (XP).
Porém, segundo previsões do Gartner divulgada em 2018, até 2022, metade dos
frameworks ágeis adotados atualmente nas empresas terão sido abandonados,
recomendando que as empresas adaptem os frameworks às características e
restrições organizacionais, respeitando os princípios ágeis.
Desta forma, nesta seção são descritas as práticas ágeis utilizadas neste estudo,
sem se prender a um framework especifico.
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2.3.1 Planning Poker
O planning poker é uma técnica de estimativa ágil baseada em consenso onde se
utiliza cartões de planning poker que são baseados em uma série que normalmente é
constituída de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e assim por diante. O planning poker envolve uma
comparação relativa, em vez de atribuir um valor absoluto ao item avaliado.
Segundo Goldstein (2013), a técnica chamada Planning Poker foi criada por
James W. Grenning, um dos signatários do manifesto ágil, publicada em abril de 2002
no artigo “Planning Poker or How to avoid analysis paralysis while release planning”,
e popularizada em Cohn (2005).
Segundo Grenning (2002), a técnica do planning poker envolve uma mecânica
simples de ser utilizada que traz os seguintes benefícios: diminuição no tempo gasto
para elaboração de estimativas e envolvimento de todo time do projeto.
Cohn (2005) sugere que antes do início do jogo, o time selecione de forma
unânime um item do backlog, cuja estimativa seja igual a um story point. Em seguida,
seleciona outro item, cuja estimativa seja cinco stories points, também de forma
unânime. Esta atividade é utilizada para encontrar uma base para ser usada na
comparação
Em seguida o Product Owner (PO) lê uma história. Há uma discussão
esclarecendo a história conforme necessário. Cada desenvolvedor anota sua
estimativa em um cartão de nota sem discutir sua estimativa. Depois que todos os
programadores tiverem escrito sua estimativa, viram todas os cartões ao mesmo
tempo. Se houver concordância, nenhuma discussão será necessária, registra-se a
estimativa e passam para a próxima história.
Se os valores das cartas não forem iguais, os jogadores com valores nos
extremos justificam suas escolhas, as cartas serão escondidas e reveladas
novamente, até chegar ao consenso.
A Figura 5 resume o passo a passo da técnica.
Figura 5 - Passo a Passo Resumido do Planning Poker
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Fonte: adaptado de blog.acelerato.com

Na opinião de Cohn (2005), Planning Poker é a melhor maneira de se fazer
estimativas no contexto ágil. A técnica combina opiniões de especialistas,
comparações por analogias e negociações até que o consenso seja atingido em uma
abordagem lúdica de estimar que resulta em estimativas rápidas, e ao mesmo tempo
confiáveis.
2.3.2 Planejamento da Release
Segundo Rubin (2012), o planejamento da release faz parte das cerimonias ágeis,
cujo principal objetivo é elaborar um plano em alto nível contendo as features que
farão parte das iterações da release a ser planejada. O Backlog do Produto (do inglês
Product Backlog) é a lista ordenada de features por prioridade contendo todos os itens
que devem ser desenvolvidos na release que acabou de ser planejada.
Para o autor, o dono do produto (PO) (do inglês Product Owner) representa o
cliente e é o responsável pelo conteúdo, assim como pela priorização do Backlog do
produto.
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2.3.3 Planejamento da Iteração ou Sprint
Uma release é composta por um conjunto de iterações com tempo definido entre
duas a quatro semanas, cada uma, durante o qual uma versão incremental
potencialmente utilizável do produto é desenvolvida pelo time de projeto. No
framework Scrum, as iterações são chamadas de Sprints.
Segundo Rubin (2012), o planejamento da Sprint também faz parte das
cerimonias ágeis. Seu principal objetivo é determinar quais itens do Backlog do
produto farão parte da Sprint. Estes itens são transformados em histórias de usuário
que contemplem pelo menos uma entrega de valor dentro da Sprint. O conjunto de
histórias de usuário que serão entregues na iteração é denominado Backlog da Sprint.
2.4

Requisitos Funcionais e Não Funcionais
De acordo com Sachdeva (2018), existem várias técnicas de classificação de

requisitos na literatura, a mais amplamente utilizada divide os requisitos em duas
categorias: requisitos funcionais (RFs) e requisitos não funcionais (RNFs).
Para Cysneiros e Leite (1997), RNFs, ao contrário dos RFs, não expressam
nenhuma função a ser realizada pelo software, e sim comportamentos e restrições
que este software deve satisfazer.
Uma das definições mais difundidas atualmente para RNFs está na norma
ISO/IEC 9126-1:2001, atualizada e substituída pela ISO/IEC 25010:2011. Esta norma
é um conjunto de normas técnicas que estabelece padrões para qualidade, e que inclui
gerência, modelo, medição, requisitos e avaliação de qualidade para qualquer produto
de software.
A dimensão qualidade do produto de software inclui atributos de qualidade, ou
requisitos não funcionais do software decorrentes de seu processo de implementação,
revisão e testes (qualidade interna) e atributos do software associados à sua execução
(qualidade externa). A dimensão do modelo de qualidade do produto da ISO/IEC
25010: 2011 especializa-se em um conjunto de características e subcaracterísticas de
qualidade, descritas no Quadro 3 e Quadro 4.

Quadro 2 – Características de Qualidade do Produto ISO/IEC 25010
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Caracteristica

Descrição da Caracteristica

Suportabilidade
Funcional

Capacidade do produto de software em prover funções para atender a
necessidades explícitas e implícitas para as quais foi concebido.

Eficiencia no
Desempenho

Capacidade do produto de software de manter um nível de desempenho
apropriado, quando usado em condições especificadas.

Compatibilidade

Capacidade do produto de software possibilitar a troca de informações
com outras aplicações e/ou compartilhar o mesmo ambiente de hardware
ou software.

Usabilidade

Capacidade do produto de software, uma vez possuindo efetividade e
eficiência, de ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário,
quando usado sob condições especificadas.

Confiabilidade

Capacidade do produto de software de executar suas funções de modo
contínuo.

Segurança

Capacidade do produto de software de proteger informações e dados:
pessoas ou sistemas não autorizados não podem lê-los nem modificá-los e
o acesso às pessoas ou sistemas não autorizados é negado.

Manutenibilidade

Capacidade do produto de software de ser modificado. As modificações
podem incluir correções, melhorias ou adaptações do software devido a
mudanças no ambiente e em seus requisitos ou especificações funcionais.

Portabilidade

Capacidade do produto de software de ser transferido de um ambiente
para outro.

Fonte: Adaptado de Morais e Costa (2014)
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Quadro 3 – Subcaracterísticas de Qualidade do Produto ISO/IEC 25010
Caracteristica

Subcaracterística
Completude

Suportabilidade
funcional

Corretude
Adequação

Eficiencia no
Desempenho

Comportamento em
Relação ao Tempo
Utilização de
Recursos
Capacidade

Compatibilidade

Coexistência
Interopetabilidade
Inteligibilidade
Aprensibilidade

Usabilidade

Confiabilidade

Segurança

Operabilidade

Capacidade do produto de software de prover um conjunto apropriado de funções para
tarefas e objetivos do usuário especificados.
Capacidade do produto de software de prover, com o grau de precisão necessário,
resultados ou efeitos corretos ou conforme acordados.
Capacidade do produto de software em facilitar a realização das tarefas e objetivos do
usuário.
Capacidade do produto de software de fornecer tempos de resposta e de processamento
apropriados, quando o software executa suas funções, sob condições estabelecidas.
Capacidade do produto de software de usar tipos e quantidades apropriados de recursos,
quando executa suas funções sob condições estabelecidas.
Limites máximos de parâmetros do sistema (itens que podem ser armazenados, número de
usuários concorrentes, largura de banda, velocidade de transações, tamanho da base de
dados etc.) que atendem aos seus requisitos.
Capacidade do produto de software de coexistir com outros produtos de software
independentes, em um ambiente comum, compartilhando recursos comuns.
Capacidade do produto de software de interagir com um ou mais sistemas especificados,
pela troca de informações e do uso de informações que são trocadas.
Capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário compreender se o software é
apropriado e como ele pode ser usado para tarefas e condições de uso específicas.
Depende da documentação do software.
Capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário aprender seu uso. Depende
da documentação do software.
Capacidade do produto de software de possibilitar facilidade ao usuário para operá-lo e
controlá-lo.

Proteção ao Erro do
Capacidade do produto de software em proteger o usuário de erros.
Usuário
Estética da interface Capacidade do produto de software de ser atraente ao usuário, ao oferecer uma interface
com o usuário
com interação agradável.
Capacidade do produto de software ser utilizado por um amplo espectro de pessoas, que
Acessibilidade
inclui portadores de necessidades especiais e com limitações associadas à idade.
Capacidade do produto de software de evitar falhas decorrentes de defeitos no software,
Maturidade
mantendo sua operação normal.
Capacidade do produto de software em ser operacional e acessível quando seu uso for
Disponibilidade
requerido.
Capacidade do produto de software de operar em um nível de desempenho especificado
Tolerância a Falhas
em casos de defeitos no software ou no hardware.
Capacidade de o produto de software restabelecer seu nível de desempenho especificado e
Recuperabilidade
recuperar os dados diretamente afetados no caso de uma falha.
Capacidade do produto de software de garantir que os dados serão acessíveis apenas por
Confidencialidade
pessoas que possuem acesso a eles.
Capacidade do produto de software de evitar o acesso não autorizado para acesso ou
Integridade
modificação de programas ou dados
Capacidade do produto de software em garantir que a ocorrência de ações ou eventos
Não Questionamento
possam ser provados, evitando-se questionamentos futuros.
Responsabilização

Capacidade do sistema em auditar a rastreabilidade de acesso a operações.

Autenticação

Capacidade do sistema em validar a identidade de um usuário.

Modularidade
Reusabilidade
Manutenibilidade Analisibilidade
Modificabilidade
Testabilidade
Adaptabilidade
Portabilidade

Descrição da Subcaracterística

Capacidade de Ser
Instalado
Capacidade para
Substituir

Capacidade de o sistema possuir componentes discretos de modo que uma modificação
em um componente tenha impacto mínimo em outros componentes.
Capacidade de os componentes do software serem utilizados em outro software ou na
construção de outros componentes ou sistemas.
Capacidade do produto de software de permitir o diagnóstico de deficiências ou causas de
falhas, ou a identificação de partes a serem modificadas.
Capacidade do produto de software de permitir que uma modificação especificada seja
implementada.
Capacidade do produto de software de permitir que o mesmo, quando modificado, seja
validado.
Capacidade do produto de software de ser adaptado para diferentes ambientes
especificados, sem necessidade de aplicação de outras ações ou meios além daqueles
fornecidos para essa finalidade pelo software considerado.
Capacidade do produto de software para ser instalado em um ambiente especificado.
Capacidade do produto de software de ser usado em substituição a outro produto de
software especificado, com o mesmo propósito e no mesmo ambiente.

Fonte: Adaptado de Morais e Costa (2014)
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2.5

Revisão Sistemática da Literatura
Com objetivo de construir uma visão ampla para esta pesquisa, incluindo

resultados relevantes e com um caráter imparcial em relação as referências
encontradas, optou-se por utilizar a revisão sistemática da literatura para identificar e
analisar os métodos, processos e técnicas existentes na literatura, que identifiquem,
medem e/ou gerenciem DT em contexto de métodos ágeis, para uso na pesquisaação realizada por este estudo.
De acordo com Felizardo, et al. (2017), a pesquisa exploratória é considerada uma
pesquisa não-sistemática, não possui controle organizado (protocolo) que proporcione
a possibilidade de conferência ou reprodução posterior. É realizada conforme a
experiência do pesquisador e com base em termos ou expressões que compõem o
problema ou a questão de pesquisa. Cria oportunidade para definir a abrangência e
delimitar a amplitude da revisão sistemática, assim como para identificar as palavras
chaves que serão utilizadas.
Já a revisão sistemática, segundo Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), é
apoiada numa metodologia controlada, por meio de protocolo de pesquisa, com o
objetivo de identificar, analisar e interpretar evidências literárias disponíveis sobre um
tópico específico, questão de pesquisa ou fenômeno de interesse. De acordo com
Felizardo, et al. (2017), a possibilidade de conferir, reproduzir e auditar a revisão
sistemática, por meio de seu protocolo, é a principal diferença entre um pesquisa
sistematizada e a não-sistemática.
A principal função da revisão sistemática na Engenharia de Software, segundo
Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), é melhorar cientificamente a validade de
afirmações que podem ser feitas no campo e, consequentemente, o grau de
confiabilidade dos métodos que são empregados para desenvolver tecnologias e
suportar processos de software. Estes autores dividem o processo de revisão
sistemática em 3 fases principais:
1) Planejamento: Fase composta pelas etapas de identificação da necessidade
da revisão, desenvolvimento de uma proposta de revisão e elaboração de um
protocolo de pesquisa;
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2) Execução: Fase responsável pela identificação das fontes de pesquisa,
extração dos dados, seleção dos estudos primários, avaliação da qualidade e
relevância dos trabalhos selecionados no contexto de interessa;
3) Síntese: Fase responsável pela seleção final dos trabalhos, análise e síntese
dos resultados, elaboração de conclusão e recomendações, e apresentação
dos resultados.
As fases de planejamento com o protocolo da revisão e síntese com a análise dos
resultados e as considerações finais da revisão sistemática estão presentes nas
seções seguintes. A fase de execução se encontra no Apêndice A.
2.5.1 Planejamento da Revisão Sistemática
Esta etapa tem como objetivo encontrar e analisar métodos, processos ou
técnicas existentes na literatura que identifiquem, medem, priorizem e gerenciem
dívidas técnicas (DTs) de software no contexto de métodos ágeis, conforme
apresentado no capítulo 1.
A revisão sistemática procura identificar estudos que possam auxiliar na resposta
à questão principal da pesquisa (ver seção 1.2):
•

Como as abordagens, métodos ou técnicas existentes contribuem para
estimar de forma sistemática a DT a fim de apoiar as partes interessadas
na tomada de decisão sobre a priorização e quando pagar a DT.

Os critérios de inclusão também levaram em conta a questão secundária da
pesquisa (ver seção 1.2):
•

Como priorizar os itens de DT?

A questão de pesquisa é decomposta e organizada utilizando a estratégia PICO
de Petticrew e Roberts (2005). PICO representa um acrônimo para Population,
Intervention, Comparison e Outcome.
População: trabalhos que utilizam metodologias ágeis para desenvolvimento de
software e que fazem gestão de suas DT.
Intervenção: abordagens, métodos ou técnicas de medição, priorização e gestão
de DT em contextos de métodos ágeis.
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Controle: Os estudos base de apoio à revisão sistemática tem origem na
pesquisa exploratória, realizada por meio de consulta bibliográfica de artigos
publicados em conferências, periódicos e dissertações de mestrado (Biblioteca IPT
(http://aleph.ipt.br/F), obtidas por consultas em base de dados eletrônica (Google
Scholar (http://scholar.google.com/)). A lista de referências utilizadas para definição
da abrangência do tema, dívida técnica em contextos de métodos ágeis, pesquisado
e que serviram de base para escolha das palavras chaves, fontes e períodos de busca
foram:
 Alves (2017);
 Bomfim Junior (2016);
 Oliveira (2015);
 Pires (2014);
 Seaman e Guo (2011);
 Seaman et al. (2012).

O Quadro 5 apresenta os artigos que serviram de base para a revisão
sistemática.
Quadro 4 - Artigos Base para a Revisão Sistemática
#

Ano

Título

Uma Proposta para Identificar, Medir e Gerenciar a Dívida Técnica em
1 2017 Requisitos de Software
http://cassiopea.ipt.br/teses/2017_EC_Mirla_Nunes.pdf

2 2016

Estratégias para redução de dívidas técnicas em equipes ágeis
http://cassiopea.ipt.br/teses/2016_EC_Marcelo_Mazzini.pdf

Gerenciamento da dívida técnica em projetos de software utilizando
3 2015 Scrum: uma pesquisa-ação
http://cassiopea.ipt.br/teses/2015_EC_Frederico_Sousa.pdf

Autores

Base Eletrônica

ALVES, Mirla
Nunes

Repositório IPT

BOMFIM
JUNIOR,
Marcelo Mazzini

Repositório IPT

OLIVEIRA,
Frederico Sousa

Repositório IPT

PIRES, Rogério
Chaves

Repositório IPT

4 2014

Um estudo sistemático sobre identificação e gerenciamento de dívida
técnica em uma empresa de tecnologia com desenvolvimento baseado
em Scrum
http://cassiopea.ipt.br/teses/2014_EC_ROGERIO_PIRES.pdf

5 2011

Measuring and monitoring technical debt. Advances in Computers, v. 82,
SEAMAN, C.;
no 25-46, p. 44, 2011.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012385512100002 GUO, Y.
5

ACM Digital
Library

6 2012

Using Technical Debt Data in Decision Making: Potential Decision
Approaches

IEEE Xplore

Fonte: Elaborado pela autora

SEAMAN, C. et
al.
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Resultados: visão abrangente dos estudos propostos na literatura que tratam
de forma sistemática a medição e priorização da dívida técnica de software no
contexto de metodologias ágeis.
Critérios de Seleção das Bases de Busca:
A escolha das fontes de busca foi feita utilizando os seguintes critérios:
a) Bibliografias da análise exploratória;
b) Anais de eventos das áreas;
c) Revisões Sistemáticas anteriores;
d) Bases bibliográficas indexadas na internet;
e) Motores de busca que indexam diversas bases bibliográficas;
f) Fontes híbridas que indexam artigos próprios e artigos de outras bases
bibliográficas;
g) Teses e dissertações disponíveis em bases indexadas ou acessíveis via
portal web de suas instituições de ensino e
h) A base de busca deve conceder acesso ao texto completo e na íntegra
dos artigos.
Lista das Bases de Busca:
Com base nos critérios definidos, foram escolhidas as fontes do Quadro 6, por
serem reconhecidas mundialmente pela produção literária de alta qualidade e por
incluírem as principais revistas literárias e eventos científicos no campo da Engenharia
de Software:
Quadro 5 – Fontes de Busca da Revisão Sistemática
Fonte de Busca

Endereço Online

ACM Digital Library

https://dl.acm.org/

IEEE Xplore

https://ieeexplore.ieee.org/xplore/

Scopus Digital Library

http://www.scopus.com/

Fonte: Elaborado pela autora

Idioma dos Trabalhos:
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Com base nas fontes escolhidas, o idioma inglês foi o utilizado pois trata-se
daquele com maior aceitação internacional para os trabalhos científicos da área.
Palavras-chave
Foram estabelecidas as seguintes palavras-chave:
Em língua Portuguesa: dívida técnica; métodos ágeis.
Em língua Inglesa: technical debt; agile.
Recorreu-se aos operadores lógicos “AND” e “OR” para combinação das
palavras chave:
Strings de Busca
Em termos gerais as strings específicas serão apresentadas na etapa de
condução, foram aplicadas as seguintes strings de busca, que posteriormente foram
adaptadas para fonte de busca:
Língua Inglesa: ((agile OR SCRUM OR XP or kanban) AND debt*)
Estratégia de busca para a identificação dos trabalhos:
Busca manual
A busca manual é realizada por meio da aplicação da técnica de Pearl Growing
(FELIZARDO et al., 2017), que utiliza a lista de citações e referências dos estudos
aceitos após a segunda ou terceira avaliação, com o objetivo de identificar novos
estudos.
Buscas automática
A busca automática é realizada por meio da aplicação da string de busca e suas
variações nas bases de busca selecionadas, no período entre 2015 e 2020.
Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos:
Na revisão sistemática, os critérios de inclusão e exclusão, limitam a seleção dos
trabalhos conforme sua relevância para o objetivo da pesquisa. Portanto, com base
em avaliações qualitativas foram definidos os seguintes critérios:

Critérios de inclusão:
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a) Estudos qualitativos que abordam medição, e/ou priorização e/ou gestão da
DT de software no contexto de métodos ágeis e
b) Estudos que apresentam alguma proposta, experimento ou aplicação de um
método ou técnica sobre medição, e/ou priorização e/ou gestão da DT de
software no contexto de métodos ágeis.
Critérios de exclusão:
a) Estudos que não estejam relacionados a DT de software;
b) Estudos que não ocorrem no contexto de métodos ágeis;
c) Estudos que não abordam métodos ou técnicas para a medição, ou
priorização ou gestão da DT de software;
d) Estudos que apresentam avaliações sem apresentar o método utilizado;
e) Estudo repetido, quando comparado com o resultado das demais buscas;
f) Estudos com texto, conteúdo e/ou resultados incompletos e
g) Trabalhos publicados como artigos curtos, pôsteres ou tutoriais.
Cabe ressaltar que alguns artigos levantados na pesquisa exploratória, foram
considerados relevantes para o trabalho, portanto, compõem o processo proposto
aplicado na pesquisa-ação desta dissertação, somente não pertencendo à lista de
resultados da pesquisa sistemática se não estiverem nas fontes selecionadas.
Estratégia para seleção dos trabalhos:
Todos os trabalhos retornados pelas buscas são devidamente documentados
em tabelas específicas para cada fonte de busca. Após essa documentação, é
realizada a primeira avaliação destes trabalhos por meio da leitura de seus títulos,
resumos e palavras-chave, e considerando os critérios de inclusão e exclusão
definidos no protocolo.
Na sequência, e também considerando os mesmos critérios, é realizada uma
segunda avaliação por meio da leitura da introdução e conclusão dos estudos que
passaram pela primeira avaliação. Por fim, e também considerando os mesmos
critérios, é realizada uma terceira avaliação por meio da leitura completa dos estudos
que passaram pela segunda avaliação.
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O quadro para documentar as informações, também registrará quais critérios de
inclusão e/ou exclusão serão indicados para cada um dos trabalhos avaliados, sejam
eles incluídos ou não na síntese geral.
Sumarização dos Resultados:
Após a leitura minuciosa e completa dos trabalhos incluídos, é elaborado um
resumo comparativo entre eles, destacando os métodos ou técnicas utilizadas,
mostrando como os mesmos se inter-relacionam e também como respondem, ou
ajudam a responder, a pergunta de pesquisa.
Com os resultados obtidos, deverá ser redigida uma síntese geral que descreve
sinteticamente as análises críticas elaboradas pelo pesquisador. Análises qualitativas
com relação aos trabalhos pesquisados e algumas considerações sobre os resultados
observados nos trabalhos selecionados.
2.5.2 Síntese da Revisão Sistemática
Nesta seção é apresentado no Quadro 7, um resumo comparativo dos trabalhos
considerados válidos na revisão, após a terceira avaliação, enfatizando as
características das abordagens, além dos principais pontos de divergência e
convergência identificados na leitura detalhada destes trabalhos.
Quadro 6 – Trabalhos Selecionados na Síntese da Revisão Sistemática
#

ID

Ano

Título

Autor (es)

1

138

2015

A simulation study of practical methods for technical debt
management in agile software development

Griffith, I. and Taffahi, H. and Izurieta, C.
and Claudio, D.

2

145

2016

Costs and obstacles encountered in technical debt
management – A case study

Guo, Yuepu and Seaman, Carolyn and
Silva, Fabio Q. B.

3

40

2017

The Magnificent Seven: Towards a Systematic Estimation of
Martini, Antonio and Bosch, Jan
Technical Debt Interest

4

42

2017 Technical Debt Interest Assessment: from Issues to Project

5

0

2015

Gerenciamento da dívida técnica em projetos de software
utilizando Scrum: uma pesquisa-ação

6

0

2015

Managing Technical Debt in Software Projects Using Scrum: Oliveira, Frederico and Goldman, Alfredo
An Action Research
and Santos, Viviane

IEEE Xplore e Scopus
Digital Library

7

146

2017

Towards the Selection of Security Tactics based on NonFunctional Requirements: Security Tactic Planning Poker

Osses, Felipe and Márquez, Gastón and
Orellana, Cristian and Astudillo, Hernán

Citação: IEEE Xplore

8

84

2018

Requirements Prioritization in Agile: Use of Planning Poker
for Maximizing Return on Investment

Sachdeva, Vaibhav

Scopus Digital Library

Martini, A., Vajda, S., Vasa, R., Jones, A.,
Abdelrazek, M., Grundy, J., & Bosch, J.
Oliveira, Frederico

Fonte de Busca
Scopus Digital Library
Citação: Science Direct
ACM Digital Library e
Scopus Digital Library
Citação: ACM Digital
Library
Repositório IPT

Fonte: Elaborado pela autora

O trabalho realizado por Griffith et al. (2014) descreve um conjunto de simulações
baseadas em modelos de processo de desenvolvimento ágil, Scrum, e a integração
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do gerenciamento da DT. O objetivo deste estudo foi identificar qual estratégia é
superior e fornecer evidências empíricas para apoiar as alegações existentes.
Os quatro modelos e estratégias de gestão da DT comparados foram:
1) Base: não considera o gerenciamento da DT;
2) Lista de DTs: mantém uma lista separada de dívida técnica e separa parte da
sprint para redução de DT;
3) Lista de DTs com gerenciamento da DT ativo: mantém uma lista separada de
dívida técnica e separa uma das sprints para redução da DT e
4) Limiar da DT: utiliza duas abordagens baseadas em limites: Limite superior:
inicia a remoção da DT quando o nível atual atinge um limite superior; Limiar
superior e inferior: utiliza um limite superior e um limite inferior para iniciar e
interromper a fase de remoção da DT.
O trabalho conclui que os modelos 2 e 3 são mais eficientes, porém o 3 pode não
ser factível, pois na simulação aplicada não foi levado em conta a moral do time e o
fator time to market.
Os resultados das simulações fornecem evidências convincentes para as atuais
estratégias técnicas de gerenciamento de dívida propostas na literatura que podem
ser aplicadas imediatamente pelos profissionais.
No trabalho de Guo et al.(2016), cujo estudo de caso constatou que as etapas
com maior custo no gerenciamento da DT são as de identificação da DT e de
estimativa da DT, propõe as seguintes formas para diminuir e/ou otimizar estes custos:
1) Limitar o foco dos esforços iniciais de gerenciamento de DT: selecionar itens
de DT que estão causando algum tipo de “dor”. Isso justificaria o custo inicial
do desenvolvimento de uma lista de itens de DT, que realmente estão
causando algum tipo impacto. Desta forma, o pagamento destes itens trarão
sucessos iniciais por estarem resolvendo problemas reais da organização;
2) Integrar o gerenciamento de DT ao processo de gerenciamento de projetos
existente, tanto quanto possível, por exemplo incorporando itens de DT no
backlog da Sprint e
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3) Começar com noções simples de principal e juros que se concentram no
esforço e incorpore gradualmente outros critérios de decisão usando-os para
ajustar valores de principal e juros.
Os autores sugerem que sejam incorporados outros critérios relevantes e
objetivos no processo de medição e decisório a fim de diminuir custos nas etapas e
estimativa e priorização da DT, e na tomada de decisão.
No estudo de caso em quatro projetos efetuado no trabalho de Martini et al. (2017)
foi observado que a função de mapear os juros da DT para um projeto em geral não
é a soma dos juros dos itens que compões a DT. Os autores identificaram que os
engenheiros e o gerente de produto estimam o impacto da DT usando as informações
fornecidas pelos itens individuais, mas não como uma soma.
Em vez disso, intuitivamente calculam uma espécie de média dos itens, e os
pesam de acordo com outros fatores, como por exemplo a parte do código afetada
pela DT, tamanho e roadmap do projeto, o impacto positivo de adquirir a DT, a
existência de uma alternativa paliativa e os fatores culturais como atitude da equipe
em relação a contrair a DT. Este estudo representou o primeiro passo para avaliar o
juros da DT levando em consideração informações qualitativas de seu impacto.
Visando analisar os efeitos negativos e econômicos dos juros relacionados aos
itens de dívida técnica, Martini e Bosch (2017) criaram uma abordagem de priorização
das dívidas a partir da estimativa de sete fatores de gravidade (ver seção 3.3.2). Para
isso propões o uso de uma ferramenta chamada AnaConDebt (Analysis of Contagious
Debt), desenhada a partir da experiência empírica adquirida pelos autores.
A avaliação sistemática dos juros da DT se dá pela comunicação entre
desenvolvedores, arquitetos e gerentes, pela análise dos sete fatores (ver seção
3.3.2), e os cálculos com apoio da AnaConDebt, seguindo algumas etapas, são elas:
1) Na primeira etapa, os desenvolvedores de forma intuitiva fazem uma avaliação
quantitativa entre 1 a 10, em relação ao impacto negativo de cada DT, e
seguida, registram na ferramenta AnaConDebt.
2) A segunda etapa, consiste na avaliação dos sete fatores relacionados aos
impactos causados pelas DT (ver seção 3.3.2). Os desenvolvedores atribuem
um valor de 0 (sem gravidade) a 5 (alta gravidade) a cada fator, e em seguida,
registram na ferramenta AnaConDebt.
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3) Logo depois, a ferramenta AnaConDebt calcula e retorna um valor de 1 a 10,
que representa a gravidade do item de DT analisado. Os autores não
mencionam, nem detalham os critérios utilizados no cálculo pela ferramenta.
4) E como última etapa, as pessoas interessadas podem fazer uma avaliação
entre os valores obtidos pela ferramenta AnaConDebt e a análise intuitiva dos
desenvolvedores, permitindo a priorização de itens de DT considerados mais
graves em relação aos aspectos avaliados.
Os dados do estudo apontam que o resultado da ferramenta AnaConDebt está
muito próximo da estimativa dada pelas partes interessadas. As implicações são que,
se dados adicionais corroborarem a hipótese, a gravidade dos juros poderá ser
sistematicamente avaliada pelas partes interessadas, estimando apenas sete fatores
de maneira econômica com resultados aceitáveis (ver seção 3.3.2).
No trabalho de pesquisa-ação de Oliveira et al. (2015), os times envolvidos
reconheceram que a abordagem proposta por Seaman e Guo (2011) é viável para ser
considerada no processo de desenvolvimento de software, mas sugerem que sejam
feitas algumas modificações para diminuir o tempo e complexidade de uso do modelo,
especialmente em relação a variável probabilidade de juros.
Desta forma, propõem a redução de três para duas métricas: principal e a
quantidade atual de juros. Em consequência, a tomada de decisão foi beneficiada pela
consideração antecipada das dívidas que realmente já tem juros conhecidos. Em vez
de usar probabilidades para calcular os juros, as métricas são registradas toda vez
que ocorre uma dívida técnica.
Em Oliveira et al. (2015), é proposto a utilização de um Backlog separado com
itens da DT e sugere a incorporação de itens de DT no Backlog da Sprint.
Em Oliveira (2015), o autor sugere como trabalho futuro a utilização da técnica
planning poker para estimar o principal, ou seja, o custo de pagar a DT no momento
atual.
Em Osses et al. (2017), os autores propõe uma adaptação da técnica de planning
poker para seleção de táticas de segurança relacionadas a RNFs.
Sachdeva (2018) propõe um método para lidar e priorizar a DT, onde a técnica
de planning poker também é utilizada na estimativa do custo da DT, o impacto de RNF
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envolvidos na DT são levados em conta em sua priorização e a utilização de um
backlog separado com itens de DT. Por fim, o backlog da sprint é composto de
histórias de usuários provenientes do backlog do produto, e itens de DT vindos do
backlog de DT.
2.5.3 Análise dos Resultados
A revisão sistemática foi conduzida durante os meses de março a maio de 2020.
No total foram encontrados e avaliados 145 trabalhos das fontes 1 a 3. A primeira
avaliação destes estudos foi realizada por meio da leitura de seus títulos e resumos e
então foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, resultando em 18 trabalhos
considerados elegíveis para a segunda avaliação.
Na sequência, e também considerando os mesmos critérios, foi realizada uma
segunda avaliação acrescentando a leitura da introdução e conclusão dos 18 estudos
que passaram pela primeira avaliação, resultando em sete trabalhos. Estes tiveram a
leitura completa e analisada, onde foram selecionados quatro artigos que assim
pudessem compor a síntese da pesquisa.
Além destes quatro trabalhos escolhidos, foram acrescentados quatro trabalhos
encontrados e selecionados por meio da técnica manual Pearl Growing, sendo que
um deles fazia parte da seleção das bases, porém havia sido rejeitado na primeira
avaliação, e acabou retornando após segunda avaliação por meio da sua referência
numa das citações.
Segundo Felizardo et. al (2017), a técnica denominada Pearl Growing consiste
em investigar as referências utilizadas pelos artigos mais relevantes e dos principais
autores da área. Desta forma, alguns estudos que faziam parte da lista de referências
de trabalhos selecionados como relevantes das fontes anteriores foram incluídos
nesta etapa da revisão sistemática.
A Figura 6 representa o resumo da revisão sistemática descrita anteriormente.
São apontadas as bases de busca com a amplitude da busca, período e quantidade
de artigos encontrados. Na sequência são descritas as fases intermediárias de
seleção dos estudos finalizando com a seleção final com a quantidade de estudos que
vão compor a síntese da revisão.
Figura 6 – Resumo da Revisão Sistemática
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Busca de Artigos nas Bases

Fonte 1 - IEEE

Fonte 2 - ACM

Fonte 3 - Scopus

Amplitude: Metadata
Período: 2015-2020
Artigos Encontrados: 30

Amplitude: Abstract
Período: 2015-2020
Artigos Encontrados: 27

Amplitude: Metadata
Período: 2015 -2020
Artigos Encontrados: 88

4 - Outras Fontes

Amplitude: Citação de
Trabalhos das Fontes 1 a 3
e Repositório IPT
Trabalhos Encontrados: 3

148 Trabalhos
1ª Avaliação (Critérios de Inclusão e Exclusão)
Tópico Utilizado para Avaliação: Título e Resumo
21 Trabalhos
2ª Avaliação (Critérios de Inclusão e Exclusão)

Tópico Utilizado para Avaliação: Introdução e Conclusão

10 Trabalhos
3ª Avaliação (Critérios de Inclusão e Exclusão)

Tópico Utilizado para Avaliação: Texto Completo

8 Trabalhos
Seleção Final
Composição da Síntese da RSL
8 Trabalhos

Fonte: Elaborada pela autora

A partir da revisão sistemática realizada, pode-se afirmar que a etapa de
estimativa e priorização da DT ainda não é um tópico de pesquisa maduro,
apresentando notória escassez literária relacionada a trabalhos empíricos. O que é
corroborado pelos autores Seaman et al. (2012) e Avgeriou et al. (2016), quando
sugerem que sejam incorporados outros critérios relevantes e objetivos no processo
decisório para diminuir custos nas etapas de identificação e estimativa da DT.
Com base neste contexto, este estudo pretende propor adaptações ao método de
gerenciamento da DT de Seaman e Guo (2011), incluindo as seguintes modificações:
1) Uso de backlog separado para itens de DT, conforme proposto em Griffit et al
(2015);
2) Utilização da técnica de planning poker em estimativas, conforme proposto em
Oliveira (2015), Sachdeva (2018) e Osses et al. (2017);
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3) Aplicação de um questionário para avaliação da gravidade do impacto dos
itens da DT, segundo proposto em Martini e Bosch (2017) e Martini et al.
(2017);
4) Avaliação do relacionamento de requisitos não funcionais na estimativa da DT,
conforme proposto em Sachdeva (2018) e Osses (2017);
5) Incorporação de itens de DT no Backlog da iteração ou Sprint, segundo
proposto em Griffit et al (2015), Guo, Seaman e Silva (2016), Oliveira, Goldman
e Santos (2015) e Sachdeva (2018) e
6) Sistematização da priorização dos itens da DT por meio da fórmula da
distância entre dois pontos, proposto neste trabalho.
2.6

Considerações Finais do Capítulo
No início deste capítulo, foram apresentados os conceitos e teorias dos principais

temas que permeiam a questão de pesquisa e que foram utilizados como base para a
estruturação do processo proposto.
Em seguida, foram apresentados os principais conceitos, objetivos e importância
da revisão sistemática da literatura em um projeto de pesquisa. Após conceituada a
revisão sistemática, foram apresentadas a etapa de planejamento com o protocolo da
pesquisa, a síntese final com os artigos encontrados e selecionados bem como uma
análise geral dos resultados obtidos na execução. A etapa de execução da revisão
sistemática, separada por cada fonte de pesquisa, foi descrita no Apêndice A.
Resumidamente, a revisão sistemática evidenciou o esforço da comunidade
científica em propor soluções e alternativas para auxiliar na gestão da DT,
especialmente nas etapas de estimativa e priorização da DT. Entretanto, ainda há um
caminho a ser percorrido para deixar estas etapas mais sistemáticas e fáceis de serem
executadas.
Por fim, o artigo “Gerenciamento da Dívida Técnica no Contexto de Métodos
Ágeis: Uma Revisão Sistemática da Literatura” que contém os principais pontos
descritos nessa revisão sistemática foi aceito na conferência “17th CONTECSI –
International Conference on Information Systems and Technology Management”,
organizado pela TECSI USP, São Paulo, Brasil, que ocorreu entre os dias 28 e 30 de
2020.
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O próximo capítulo trata do processo apresentado por este trabalho a partir dos
elementos obtidos neste capítulo e apresentar os detalhes, objetivos e atividades do
processo de gestão da DT proposto.
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3

PROCESSO PROPOSTO
Neste capítulo é apresentada a proposta de adaptação ao framework de

gerenciamento da dívida técnica de Seaman e Guo (2011) que é utilizada na pesquisaação.
Para este trabalho, foi utilizada a definição de Cruz (2004) para os elementos de
um processo, conforme mostra a Figura 7.
Figura 7 – Processo, divisões e elementos

Fonte: Baseado em CRUZ (2004)

O capitulo está organizado em 5 seções. A seção 3.1 introduz o capítulo
descrevendo o framework de gerenciamento da dívida técnica. As seções seguintes
apresentam as adaptações propostas neste trabalho, sendo a seção 3.2 dedicada a
detalhar as atividades do subprocesso de identificação da DT, a seção 3.3 trata das
atividades e procedimentos do subprocesso de medição da DT e a seção 3.4 descreve
as atividades do subprocesso de tomada de decisão. A conclusão do capitulo é
apresentada na seção 3.5.
3.1

Introdução
O framework original é composto por três subprocessos: identificação da DT,

medição da DT e tomada de decisão, que giram em torno de uma lista de itens de DT,
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conforme mostra a Figura 8 e é apresentado na seção 2.1.3. Cada item de DT
representa um artefato ou tarefa que não foi concluída e que tem risco de causar
problemas no futuro (SEAMAN e GUO, 2011).

Figura 8 – Framework de Gerenciamento da DT

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

O processo proposto neste trabalho é representado na Figura 9, onde mantém
os três subprocessos, e faz modificações nas atividades e procedimentos que os
compõe.
Figura 9 – Proposta de Framework de Gerenciamento de Dívida Técnica

Fonte: Elaborado pela autora

A seguir serão apresentadas cada um dos subprocessos descritos na Figura 9.
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3.2

Identificação da DT
Neste subprocesso o item da DT é identificado, classificado e registrado no

formulário de DT, representado no Quadro 9.
Figura 10 – Atividades do subprocesso de Identificação da DT

Fonte: Elaborado pela autora

As atividades da Figura 10 são descritas a seguir.
3.2.1 Identificar a DT
A atividade de identificação da DT ocorre toda vez que alguém do time encontra
uma DT. Esta pode ser registrada no formulário de DT, mesmo que parcialmente, caso
o responsável pela identificação não tenha todas as informações no momento do
registro, pois é importante que os itens de DT sejam registradas a fim de possibilitar
sua gestão.
3.2.2 Classificar a DT
Existem na literatura diversas formas de classificar uma DT, conforme descrito
na seção 2.1. Para este trabalho é adotada a classificação por origem, segundo Alves
et al. (2016) e Li et al. (2015), representado no Quadro 8, que resume os tipos de DT
detalhados na seção 2.1.3.1.
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Quadro 7 – Tipos de Dívida Técnica Baseados na Origem
Tipo DT
Projeto
Arquitetura

Decrição Resumida
Violações dos princípios do bom design orientado a objetos, como por exemplo,
classes muito grandes ou fortemente acopladas
Problemas na arquitetura do software. Ex: violação da modularidade, que pode afetar
o desempenho do software

Documentação Documentação do projeto de software inexistente, inadequada ou incompleta

Automação de
Testes

Problemas nas atividades de teste que podem afetar a qualidade do software. Ex:
baixa cobertura de código, testes planejados e não executados
Problemas no código-fonte que podem afetar negativamente a legibilidade do código,
tornando-o mais difícil de manter, como práticas inadequadas de codificação
Defeito conhecido, cujo adiamento de sua correção pode acumular uma quantidade
significativa de DT para o produto, dificultando sua manutenção futura
Requisitos funcionais e não funcionais que se não implementados tem o risco de
trazer problemas de qualidade no futuro
Problemas de infraestrutura que podem atrasar ou dificultar algumas atividades de
desenvolvimento
Refere-se a problemas relacionados a pessoas que podem atrasar ou dificultar
algumas atividades de desenvolvimento
Falta de automação de testes de funcionalidades já desenvolvidas, que dificultam a
integração contínua e a ciclos de desenvolvimento mais rápidos

Processo

Processos ineficientes que oneram o ciclo de vida do desenvilmento de software

Teste
Código
Defeito
Requisitos
Infraestrutura
Pessoas

Compilação
Serviço

Problemas que dificultam a tarefa de compilação e/ou geração do executável e
consomem tempo desnecessariamente
A seleção e substituição inadequadas de serviços da Web que levam à
incompatibilidade entre os recursos de serviço e os requisitos dos aplicativos

Usabilidade

Decisões inadequadas de usabilidade que precisarão ser ajustadas posteriormente

Versão

Falta de controle de versão de código-fonte que podem trazer problemas futuros na
manutenção do software

Fonte: Adaptado de Alves et al. (2016)

3.2.3 Registrar a DT
Para atividade de registro da DT, o responsável pelo registro deve preencher o
formulário de DT com uma informação que a identifique, mais a data que ela foi
identificada, e também, o responsável que a identificou. Em seguida, seleciona um
entre os quinze tipos de classificação detalhados no Quadro 8.
Além disso, deve incluir uma descrição sucinta sobre o que é a DT, e por fim sua
localização, que pode ser um método em um ou vários módulos, que pertence a um
ou vários sistemas.
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O Quadro 9 apresenta o formulário da DT com as informações capturadas na
atividade de identificação da DT:
Quadro 8 - Formulário da Dívida Técnica com Informações de Identificação
Identificador

Código que identifique a DT.

Data

Data em que a DT foi identificada.

Responsável

Pessoa que identificou a DT.

Classificação

Representa o tipo dentre os quinze detalhados na seção 2.1:
projeto, arquitetura, documentação, teste, código, defeito,
requisitos, infraestrutura, pessoas, automação de testes, processo,
compilação, serviço, usabilidade, controle de versão.

Descrição

Descrição sucinta da DT.

Localização

Descrição de onde se encontra a DT, por exemplo método X no
módulo Y, do sistema Z.

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

3.3

Medição da DT
No framework proposto por Seaman e Guo (2011), descrito na seção 2.1.3, no

subprocesso de medição da DT são estimadas três informações da DT: custo, juros e
probabilidade de juros. No capítulo 1, foi relatado que os trabalhos de Oliveira (2015),
Martini e Bosch (2017) e Martini et al.(2017) consideram que os juros e a probabilidade
de juros são informações de difícil avaliação e cálculo.
A solução proposta neste trabalho, para o subprocesso de medição da DT, é
composta de duas atividades, conforme mostra Figura 11. A primeira para estimar o
custo da DT, descrita na seção 3.3.1; e a segunda para estimar o impacto da DT,
detalhada na seção 3.3.2.
Figura 11 – Atividades do subprocesso de Medição da DT

Fonte: Elaborado pela autora

As atividades da Figura 11 são descritas a seguir.
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3.3.1 Estimar Custo da DT
Esta atividade contempla três procedimentos representados na Figura 12
Figura 12 – Procedimentos da Atividade Estimar Custo da DT

Fonte: Elaborado pela autora

3.3.1.1 Estimar Story Points com Planning Poker
O time de engenharia estima o esforço de se pagar a DT, no momento atual,
estimando-se a quantidade de story points da DT (SPDT) por meio da utilização do
planning poker, conforme proposto em Sachdeva (2018).
Conforme descrito na seção 2.3, o planning poker é uma técnica de estimativa
ágil baseada em consenso criada por Grenning (2002), onde se utiliza cartões de
planning poker que são baseados em uma série, que normalmente é constituída de 1,
3, 5, 8, 13, 21, e assim por diante. O planning poker envolve uma comparação relativa,
em vez de atribuir um valor absoluto ao item avaliado.
Cohn (2005), sugere que antes do início do jogo, o time selecione de forma
unânime um item do backlog, cuja estimativa seja igual a um story point. Em seguida,
seleciona outro item, cuja estimativa seja cinco story points, também de forma
unânime. Esta atividade serve para encontrar uma base para ser usada na
comparação.
Em seguida, inicia-se o planning poker para avaliar os demais itens de DT. Uma
pessoa do time seleciona o próximo item a ser avaliado, explica o escopo do que
precisa ser desenvolvido para pagar a DT. Cada jogador escolherá uma carta com a
estimativa de story points selecionada e a revelará a todos ao mesmo tempo.
Se os valores das cartas são iguais, esta é a estimativa de story points relativa
da DT avaliada. Caso sejam diferentes, os jogadores com valores nos extremos
justificam suas escolhas, as cartas serão escolhidas e reveladas novamente, até
chegar ao consenso. No final do jogo, todos as DTs terão uma estimativa em story
points associada a elas que é relativa a todas as outras DTs.
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O planning poker ajuda a aumentar a acurácia da estimativa por meio do
envolvimento de vários especialistas em estimativa, e negociação, até que o consenso
seja atingido. Grande parte do planning poker depende de conversas que levam vários
jogadores a concordar com o mesmo valor.
3.3.1.2 Estimar Envolvimento de RNFs
Segundo Sachdeva (2018), um aspecto importante na avaliação da prioridade
da DT envolve a compreensão de como os RNFs são afetados pela DT analisada. O
autor propõe obter uma contagem total de quantos RNFs são afetados pelo item da
DT, e adiciona este valor à estimativa de prioridade da DT.
Para este trabalho, é proposto que o time técnico juntamente com o PO,
discutam como a DT afeta os RNFs. A fim de apoiar estas conversas, a equipe pode
fazer uso do Quadro 3, que apresenta as características de qualidade do produto, e do
Quadro 4, que descreve respectivas subcaracterísticas de qualidade do produto,

apresentados na seção 2.4, ou do Quadro 10, que é a composição dos dois quadros
anteriores.
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Quadro 9 – Características e Subcaracterísticas de Qualidade - ISO/IEC 25010
Caracteristica

Descrição da Caracteristica Subcaracterística

Descrição da Subcaracterística

Capacidade do produto de software de prover um conjunto apropriado de
Completude
Capacidade do produto de
funções para tarefas e objetivos do usuário especificados.
software em prover funções
Suportabilidade
Capacidade do produto de software de prover, com o grau de precisão
para atender a necessidades Corretude
funcional
necessário, resultados ou efeitos corretos ou conforme acordados.
explícitas e implícitas para as
Capacidade do produto de software em facilitar a realização das tarefas e
quais foi concebido.
Adequação
objetivos do usuário.
Capacidade do produto de software de fornecer tempos de resposta e de
Comportamento em
processamento apropriados, quando o software executa suas funções, sob
Relação
ao
Tempo
Capacidade do produto de
condições estabelecidas.
software de manter um nível
Eficiencia no
Utilização de
Capacidade do produto de software de usar tipos e quantidades apropriados de
de desempenho apropriado,
Desempenho
Recursos
recursos, quando executa suas funções sob condições estabelecidas.
quando usado em condições
Limites máximos de parâmetros do sistema (itens que podem ser armazenados,
especificadas.
Capacidade
número de usuários concorrentes, largura de banda, velocidade de transações,
tamanho da base de dados etc.) que atendem aos seus requisitos.
Capacidade do produto de
Coexistência
software possibilitar a troca
de informações com outras
Compatibilidade
aplicações e/ou compartilhar o
mesmo ambiente de hardware Interopetabilidade
ou software.
Inteligibilidade

Usabilidade

Confiabilidade

Segurança

Capacidade do produto de
software, uma vez possuindo
efetividade e eficiência, de ser
compreendido, aprendido,
operado e atraente ao
usuário, quando usado sob
condições especificadas.

Aprensibilidade
Operabilidade

Capacidade do produto de software de interagir com um ou mais sistemas
especificados, pela troca de informações e do uso de informações que são
trocadas.
Capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário compreender se o
software é apropriado e como ele pode ser usado para tarefas e condições de
uso específicas. Depende da documentação do software.
Capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário aprender seu uso.
Depende da documentação do software.
Capacidade do produto de software de possibilitar facilidade ao usuário para
operá-lo e controlá-lo.

Proteção ao Erro do
Capacidade do produto de software em proteger o usuário de erros.
Usuário
Estética da Interface Capacidade do produto de software de ser atraente ao usuário, ao oferecer uma
com o Usuário
interface com interação agradável.
Capacidade do produto de software ser utilizado por um amplo espectro de
Acessibilidade
pessoas, que inclui portadores de necessidades especiais e com limitações
associadas à idade.
Capacidade do produto de software de evitar falhas decorrentes de defeitos no
Maturidade
software, mantendo sua operação normal.
Capacidade do produto de software em ser operacional e acessível quando seu
Disponibilidade
Capacidade do produto de
uso for requerido.
software de executar suas
Capacidade do produto de software de operar em um nível de desempenho
funções de modo contínuo.
Tolerância a Falhas
especificado em casos de defeitos no software ou no hardware.
Capacidade de o produto de software restabelecer seu nível de desempenho
Recuperabilidade
especificado e recuperar os dados diretamente afetados no caso de uma falha.
Capacidade do produto de software de garantir que os dados serão acessíveis
Confidencialidade
apenas por pessoas que possuem acesso a eles.
Capacidade do produto de
Capacidade do produto de software de evitar o acesso não autorizado para
software de proteger
Integridade
acesso ou modificação de programas ou dados
informações e dados:
pessoas ou sistemas não
Capacidade do produto de software em garantir que a ocorrência de ações ou
Não Questionamento
autorizados não podem lê-los
eventos possam ser provados, evitando-se questionamentos futuros.
nem modificá-los e o acesso
às pessoas ou sistemas não Responsabilização Capacidade do sistema em auditar a rastreabilidade de acesso a operações.
autorizados é negado.
Autenticação
Capacidade do sistema em validar a identidade de um usuário.

Modularidade
Capacidade do produto de
software de ser modificado. Reusabilidade
As modificações podem
incluir correções, melhorias ou
Manutenibilidade
Analisibilidade
adaptações do software
devido a mudanças no
ambiente e em seus requisitos Modificabilidade
ou especificações funcionais.
Testabilidade
Adaptabilidade
Portabilidade

Capacidade do produto de software de coexistir com outros produtos de
software independentes, em um ambiente comum, compartilhando recursos
comuns.

Capacidade do produto de
Capacidade de Ser
software de ser transferido de
Instalado
um ambiente para outro.
Capacidade para
Substituir

Capacidade de o sistema possuir componentes discretos de modo que uma
modificação em um componente tenha impacto mínimo em outros componentes.
Capacidade de os componentes do software serem utilizados em outro software
ou na construção de outros componentes ou sistemas.
Capacidade do produto de software de permitir o diagnóstico de deficiências ou
causas de falhas, ou a identificação de partes a serem modificadas.
Capacidade do produto de software de permitir que uma modificação
especificada seja implementada.
Capacidade do produto de software de permitir que o mesmo, quando
modificado, seja validado.
Capacidade do produto de software de ser adaptado para diferentes ambientes
especificados, sem necessidade de aplicação de outras ações ou meios além
daqueles fornecidos para essa finalidade pelo software considerado.
Capacidade do produto de software para ser instalado em um ambiente
especificado.
Capacidade do produto de software de ser usado em substituição a outro
produto de software especificado, com o mesmo propósito e no mesmo
ambiente.

Fonte: Adaptado de Morais e Costa (2014)
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3.3.1.3 Estimar Custo Final
O terceira procedimento envolve rever a estima de custo da seção 3.3.1.1
levando em consideração o envolvimento dos RNFs discutidos na seção 3.3.1.2, e
caso necessário, ajustar a estimativa inicial para se chegar na estimativa final do custo
da DT em story points, conforme representado pela fórmula (1).
Custo (DT) = SP (DT)

(1)

3.3.2 Estimar Impacto da DT
A atividade de estimar o impacto da DT proposta neste trabalho envolve três
procedimentos: classificar os fatores de gravidade da DT, atribuir o valor de impacto
negativo do fator de gravidade e calcular o valor final do impacto negativo, conforme
apresentado na Figura 13
Figura 13 – Procedimentos da Atividade de Estimar o Impacto da DT

Fonte: Elaborado pela autora

Os procedimentos da Figura 13 estão descritos a seguir.
3.3.2.1 Classificar os Fatores de Gravidade
No framework de Seaman e Guo (2011) detalhado na seção 2.1.3, os juros são
uma composição da estimativa do custo extra futuro e a probabilidade deste custo
acontecer. Os autores Martini e Bosch (2017), mencionam que o esforço empregado
nestas estimativas não é justificado pela baixa precisão alcançada. Para os autores
seria mais eficiente buscar outras formas para estimar o benefício de se pagar a DT
antecipadamente.
Desta forma, os autores sugerem trocar a estimativa de juros pela aplicação de
um questionário para avaliar o impacto de sete fatores de gravidade como forma de
simplificar o processo. Cada fator que sofre algum impacto relacionado à DT avaliada
é ponderado na média final:
• Fator 1: Diminuição da velocidade de desenvolvimento. Se a velocidade
é reduzida por conta do não pagamento da DT, implica que está afetando a
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capacidade de evolução e a manutenção do sistema. O peso adotado para este fator
neste estudo é um.
• Fator 2: Defeitos (bugs) relacionados ao item DT. Se existem defeitos na
mesma área de código em que o DT está localizada, isso afeta a capacidade de
manutenção do sistema, uma vez que será necessário acrescentar tempo para
consertar defeitos, quando a DT for paga no futuro. Foi adotado peso igual a um para
este fator neste estudo.
• Fator 3: Outras qualidades comprometidas. Existem outras qualidades que
podem ser afetadas pelo item de DT, além de manutenção e capacidade de evolução.
Neste item são avaliadas os demais sete RNFs descritos em ISO/IEC 25010 (2011),
descritas na subseção 3.2.1, excluindo o de manutenibilidade, pois este já foi coberto
pelos dois fatores anteriores. Neste trabalho são propostos dois pesos para este fator,
dependendo da quantidade de RNFs comprometidos pela DT avaliada, são eles:
o Peso 2: para um a três RNFs;
o Peso 3: para mais de três RNFs;
• Fator 4: Outros custos extras. Como descrito em Martini e Bosch (2016),
podem existir outros custos extras dependendo do contexto a serem considerados
quando se está avaliando o juros. Cada empresa tem seus pontos de dificuldade, e é
importante calibrar o questionário de forma a contemplar as particularidades de cada
time, e ou organização. Portanto, é fundamental dar a possibilidade de um fator extra
para ser incluído pelos stakeholders. Inicialmente, para este estudo foi adotado peso
um para este fator.
• Fator 5: Frequência do problema. A gravidade do juros está relacionada à
frequência com que o impacto negativo ocorre. Para avaliar este item, será necessário
verificar se o impacto da DT está relacionado à condições especificas, por exemplo, o
impacto só ocorre para uma condição muito rara de acontecer, neste caso a gravidade
seria leve, Para exemplificar este conceito, podemos pensar numa DT que ocorre para
1% dos casos executados. Porém se ocorre para uma condição muito frequente, a
gravidade poderia ser alta. Para este fator, este estudo propõe a utilização de peso
igual a dois.
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• Fator 6: Espalhada no sistema. Quanto maior for a parte do sistema que é
afetada pela DT, maior será o efeito colateral dos juros relacionados à ela. Sendo
assim, para este trabalho propomos peso dois para este fator.
• Fator 7: Clientes afetados. Mesmo a DT não estando espalhada em grande
parte do sistema, essa parte pode ser acessada por muitos usuários clientes. Nesse
caso, o custo extra seria ampliado por todas as partes interessadas que sofrem com
o não pagamento da DT. Dada a relevância em afetar os clientes, para este trabalho
adotamos peso três para este fator.
Os pesos adotados neste trabalho foram escolhidos de forma arbitrária e
portanto podem ser ajustados levando-se em consideração as circunstâncias onde o
questionário for aplicado.
Os sete fatores e respectivos pesos adotados neste trabalho estão
representados no Quadro 11.
Quadro 10 – Sete Fatores de Gravidade e Respectivos Pesos
Fator de Gravidade

Peso do Fator

1. Diminuição da Velocidade de Desenvolvimento

1

2. Bugs Relacionados

1

3. Outras Qualidades Comprometidas (RNFs)

2: para um a três RNFs
3: para mais de três RNFs

4. Outros Custos Extras

1

5. Frequência do Problema

2

6. Espalhada no Sistema

2

7. Usuários Afetados

3

Fonte: Elaborado pela autora

3.3.2.2 Atribuir Valor de Impacto Negativo
No segundo procedimento, para cada classificação é atribuído um número de
0 a 10 que representa o valor do impacto negativo do fator avaliado (VINF) com o não
pagamento da DT analisada.
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A fim de definir um padrão para este trabalho, procurou-se distribuir os valores
a serem atribuídos de forma equânime, onde entre “2 e 6”, e “6 e 10”, tem o mesmo
intervalo de 4. Desta forma, os graus leve, moderado e alto atribuem respectivamente
os valores 2, 6 e 10 de impacto negativo. Se o fator não sofre impacto com a DT o
valor atribuído é zero, conforme apresentado no Quadro 12.
Esta classificação pode ser ajustada de acordo com cada organização onde for
aplicada.
Quadro 11 – Classificação do Fator e Valor do Impacto Negativo
Classificação do Fator

Valor do Impacto Negativo

Não Considerado

0

Gravidade Leve

2

Gravidade Moderada

6

Gravidade Alta

10

Fonte: Elaborado pela autora

3.3.2.3 Calcular Impacto Negativo Final
Para este trabalho partiu-se da escolha inicial da média ponderada dos pesos
descritos para cada fator na seção 3.3.2.1. Desta forma, o VIN máximo será 10 que
representa o maior impacto negativo possível de um item da DT. Espera-se que com
o uso do processo, os pesos sejam refinados em função dos resultados obtidos na
priorização da DT.
O valor do impacto negativo final da DT avaliada pode ser expresso pela média
ponderada dos sete fatores considerados, expresso pela fórmula (2):
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐷𝐷𝐷𝐷) =
Onde,

𝜌𝜌1 .𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1 +𝜌𝜌2 .𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2 +⋯+ 𝜌𝜌7 .𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉7
𝜌𝜌1 +𝜌𝜌2 +⋯ +𝜌𝜌7

(2)

VIN: valor do impacto negativo final da DT
p1, p2,..., p7: pesos dos sete fatores de gravidade
VINF1, VINF2,...,VINF7: valores dos impactos negativos dos sete fatores de gravidade
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3.4

Tomada de Decisão
Para o subprocesso de tomada de decisão, este trabalho propõe a utilização de

duas atividades, conforme mostra a Figura 14. A primeira para priorizar os itens de DT,
descrita na seção 3.4.1; e a segunda para compor o Backlog da Sprint, detalhada na
seção 3.4.2, incluindo os itens de DT priorizados no Backlog de DT, conforme descrita
na seção 3.4.1.2.
Figura 14 – Atividades do subprocesso Tomada de Decisão

Fonte: Elaborado pela autora

As atividades da Figura 14 são descritas a seguir.
3.4.1 Priorizar DT
A atividade de priorizar DT proposta neste trabalho envolve dois
procedimentos: o primeiro, cujo objetivo é representar graficamente a DT por meio de
uma matriz que apresenta o custo no eixo X e impacto da DT no eixo Y; e o segundo
procedimento tem como objetivo determinar numericamente a prioridade da DT. Os
dois procedimentos estão representados na Figura 15.
Figura 15 – Procedimentos da Atividade Priorizar DT

Fonte: Elaborado pela autora

Os procedimentos da atividade priorizar DT estão descritos a seguir.
3.4.1.1 Representar a DT
Para o procedimento representar a DT é utilizada como apoio a matriz de custo
X benefício proposto por Seaman et al. (2012), conforme mostra a Figura 16. O eixo
X representa o custo de pagar a DT no momento atual, estimado na seção 3.3.1,
denominado Custo (DT); e o eixo Y representa o impacto negativo que o item da DT
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está causando, ou pode vir a causar, caso seja postergado seu pagamento, levandose em conta esforços extras e impactos, conforme calculado na seção 3.3.2,
denominado VIN.
Os pontos IDT1, IDT2, até IDT9 da Figura 16 representam os custos (eixo X) e
impactos negativos (eixo Y) de um conjunto de itens de DT. Segundo Seaman et al.
(2012), uma estratégia simples de priorização destes é priorizá-los começando com o
canto superior esquerdo do gráfico (área branca) e, em seguida, movendo-se para
baixo e para a direita (áreas em tons degrades de cinza). Esta classificação prioriza
os itens de DTs com maior impacto negativo e menor custo de pagamento.
Para este trabalho, os itens de DT serão plotados no gráfico para ser utilizado
como apoio na reunião de priorização do backlog de DT. Desta forma, espera-se trazer
mais visibilidade aos custos e impactos da DT, e assim contribuir na tomada de
decisão.
Figura 16 - Matriz de Custo versus Impacto Negativo
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Fonte: Adaptado de Seaman et al. 2012

Esta abordagem tem uma lacuna para determinar a prioridade de itens que
estejam na mesma área do gráfico, por exemplo, não menciona como priorizar entre
si os itens ID2, ID5 e ID6, que estão na área de mesma tonalidade de cinza.
3.4.1.2 Determinar a Prioridade da DT
O objetivo do segundo procedimento da atividade priorizar a DT é determinar
numericamente a prioridade de cada item de DT para ser usada na priorização do
Backlog de DT. Para tornar este procedimento mais sistematizado, e resolver a lacuna
de diferenciar a prioridade de itens que estejam na mesma área degrade do gráfico,
descrito na seção anterior, este trabalho propõe adotar como apoio a fórmula que
calcula a distância entre dois pontos, conforme fórmula 3.
Conforme visto na seção 3.3.2, o valor máximo de impacto negativo da DT é
10. Os itens da DT mais prioritários são aqueles que estão mais próximos do ponto
P_MAX (0,10), onde “0” (eixo X) representa o menor custo possível de pagamento da
DT e “10” (eixo Y) representa o maior impacto negativo possível, caso a DT não seja
paga. Desta forma, P_MAX é o ponto com maior prioridade.
A proposta de solução sugerida neste trabalho é calcular a distância entre o
ponto representado pelo item da DTi (Xi,Yi) e o ponto P_Max (0,10), onde Xi é o Custo
(DTi) estimado na seção 3.3.1, e Yi é o VIN (DTi) estimado na seção 3.3.2. Os itens
de DT mais próximos do ponto P_Max (0,10), terão o menor valor de distância
calculado. Este valor é denominado prioridade 𝑃𝑃𝑃𝑃 da DTi. O cálculo de 𝑃𝑃𝑃𝑃 é dado pela

fórmula 3, a seguir:

Onde,

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �(𝑋𝑋𝑋𝑋 − 0)2 + (𝑌𝑌𝑌𝑌 − 10)2

(3)

𝑃𝑃𝑃𝑃: prioridade da DT𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋: custo da DT𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌: valor do impacto negativo da DT𝑖𝑖

Pela abordagem descrita por Seaman et al. (2012), representada no gráfico da

Figura 15, pode se observar que os itens IDT7 e IDT8 são os mais prioritários, mas
não descreve como determinar qual deles é o mais prioritário.
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Para exemplificar o conceito proposto neste trabalho, vamos calcular a
prioridade P7 (1,5) e P8 (3,6) por meio do cálculo da distância dos pontos ID7 e ID8
do ponto P_Max (0,10), utilizando-se a fórmula 2:
𝑃𝑃7 = �(1 − 0)2 + (5 − 10)2 = 5,099
𝑃𝑃8 = �(3 − 0)2 + (6 − 10)2 = 5,000

Desta forma, o ID8 tem prioridade 5, enquanto do ID7 tem prioridade 5,099, ou
seja, o ID8 está mais próximo do ponto P_MAX que o ponto ID7, e portanto, ID8 é
mais prioritário que ID7.
A Figura 17 representa o conceito de forma gráfica. As prioridades P7 e P8
estão representadas pelas linhas vermelhas, que são as distancias entre ID7 e ID8 do
ponto P_MAX.
Figura 17 – Representação da Abordagem do Cálculo da Prioridade

Fonte: Adaptado de Seaman 2012

Alguns itens de DT podem estar a mesma distância de P_MAX, como é a
situação dos itens IDT10 e IDT11, como mostra Figura 17.

Neste caso seria

necessário escolher um critério de desempate para ser utilizado na priorização.
Dependendo do contexto da empresa, por questão de orçamento por exemplo,
a prioridade poderia ser dada a DT com menor custo. Outra opção seria priorizar a DT
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com maior impacto. Também poderia ser dada a alternativa de juntar as DTs que estão
muito próximas, ou até definir outros critérios de desempate não mencionados
trazendo mais flexibilidade ao modelo.
Para este trabalho, caso dois itens de DT estejam a mesma distância de
P_Max, é considerado o mais prioritário aquele que tiver maior valor de impacto
negativo (VIN).
O valor calculado da prioridade 𝑃𝑃𝑃𝑃 é registrado no formulário de DT.

O conjunto de registros de itens de DT, ordenados em ordem crescente de
prioridade 𝑃𝑃𝑃𝑃, e em seguida em ordem decrescente de VIN, é denominado de Backlog
de DT, representado no Quadro 13.

Quadro 12 – Backlog de DT
Identificador

Código que identifique a DT.

Data

Data em que a DT foi identificada.

Responsável

Pessoa que identificou a DT.

Classificação

Representa o tipo dentre os quinze detalhados na seção 2.1:
projeto, arquitetura, documentação, teste, código, defeito,
requisitos, infraestrutura, pessoas, automação de testes, processo,
compilação, serviço, usabilidade, controle de versão.

Descrição

Descrição sucinta da DT.

Custo

Estimativa do esforço necessário para modificação do sistema a
fim de pagar a DT, em story points, com uso de Planning Poker.

Impacto Negativo

Estimativa do valor do impacto negativo da DT,

Prioridade

Quanto menor este valor, mais prioritária é a DT

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

Para este trabalho é adotada a prática de ter um Backlog de DT separado do
Backlog do produto, conforme adotado em Seaman e Guo (2011), Griffith et al. (2014)
e Rubin (2012).
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3.4.2 Compor Backlog da Sprint
Espera-se que a adoção de formas mais sistematizadas e personalizadas ao
contexto da organização e nas estimativas de custo e impacto negativo das DTs
mencionados nas seções 3.2 e 3.3 tornem a visibilidade destas mais evidente, e por
consequência, facilitem a tomada de decisão de priorizar ou não seu pagamento.
Conforme Rubin (2012), durante o planejamento do ciclo da sprint, os itens do
Backlog de DT devem ser revisados e analisados, a fim de verificar se há sinergias de
tais itens com os do Backlog da sprint. Essa estratégia também é adotada no
framework de gerenciamento da DT de Seaman e Guo (2011).
Segundo os autores, os itens de DT que tem sinergia devem ser incluídos no
Backlog da Sprint com base na prioridade e capacidade do time, conforme ilustra a
Figura 18.
Figura 18 - Seleção de Item do Backlog de DT para Compor o Backlog da Sprint

Fonte: Adaptado de Rubin (2012)

Kruchten et al. (2013), da mesma forma que Rubin (2012), sugere que a DT seja
tratada em conjunto com a inclusão de novas funcionalidades, ou correção de
defeitos, e não de forma isolada, fazendo parte das atividades do ciclo de
desenvolvimento do software de uma maneira unificada.
3.5

Considerações Finais do Capítulo
Com base neste contexto, este estudo pretende, por meio da adaptação do

framework de gerenciamento de DT de Seaman e Guo (2011), identificar, medir e
facilitar a tomada de decisão de priorização de itens de DT no desenvolvimento de
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software, possibilitando a ampliação do uso de gerenciamento de DT em metodologias
ágeis.
Um dos propósitos desta pesquisa é encontrar maneiras de garantir que a DT
alcance uma visibilidade adequada, e deste modo possa ser considerada em
processos de tomada de decisão sobre quais dívidas devem, ou não serem pagas.
Diante disso, nas próximas seções, é realizado um relato de como foi conduzida
uma pesquisa-ação em uma empresa bancária que adota metodologia ágil em seu
desenvolvimento de software, bem como o ciclo de pesquisa a ser adotado, além das
formas de coleta, análise de dados e projetos selecionados.
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4

PESQUISA-AÇÃO: MÉTODO

Neste capítulo é fundamentada a metodologia de pesquisa utilizada neste
trabalho, baseada na escolha do método de pesquisa-ação (PA). Relaciona e detalha
cada uma das ações às etapas da pesquisa-ação. Descreve o processo proposto com
suas técnicas e ações.
4.1

Visão Geral sobre Pesquisa-Ação
Segundo Thiollent (2003) a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa de caráter social

com base empírica, concebida e realizada com estreita associação com uma ação, ou
com a resolução de um problema de âmbito coletivo, no qual os participantes, inclusive
os pesquisadores, estão direta ou indiretamente envolvidos na situação, atuando
ativamente ou de forma colaborativa. O autor afirma que deste modo as pessoas
implicadas possuem sempre algo a “fazer” ou “dizer”, além da preocupação de que o
conhecimento gerado não seja de uso exclusivo do grupo alvo da pesquisa.
De acordo com Coughlan e Coughlan (2002), a pesquisa-ação é uma metodologia
empregada com eficácia nas mais diversas áreas do conhecimento, onde o
pesquisador tem participação ativa no desenho da solução, na sua execução e na
avaliação final. Os autores afirmam que desta forma, a pesquisa-ação encurta a
distância entre a prática e a teoria, forçando o vínculo entre o conhecimento intelectual
e as ações praticadas no dia a dia. Segundo estes autores, as principais
características da pesquisa-ação são:
a) A pesquisa-ação tem dois objetivos, solucionar o problema e a contribuição
científica;
b) Os participantes, tanto os pesquisadores como envolvidos na situação alvo da
pesquisa trabalham em conjunto e de forma interativa no desenvolvimento da
solução e na gestão de eventuais incontingências;
c) O pesquisador participa ativamente da ação, cabendo a ele a responsabilidade
pela execução das atividades;
d) A pesquisa-ação procura desenvolver uma compreensão holística. O
pesquisador deve conhecer com amplitude como o sistema funciona;
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e) A pesquisa-ação não faz qualquer restrição quanto às técnicas para obtenção
dos dados. Considera inclusive ferramentas quantitativas e qualitativas de
coleta de dados;
f) A pesquisa-ação requer uma compreensão do cenário ético, dos valores e
normas existentes na organização e dos envolvidos na pesquisa;
g) A pesquisa-ação requer amplo conhecimento do ambiente corporativo da
organização, tanto da sua estrutura como da dinâmica e fluxo de seus
processos de negócio;
h) A pesquisa-ação cria seus próprios critérios de qualidade, não exige
julgamentos como simulação matemática ou pesquisas experimentais;
i) A pesquisa-ação é um estudo de caso aplicado em tempo real, apesar de
considerar algum histórico anterior e
j)

A pesquisa-ação está intimamente associada a mudanças, sendo aplicável na
compreensão, planejamento e implementação de mudanças nas organizações.

As características da pesquisa-ação devem estar presentes no decorrer de suas
ações e segundo Coughlan e Coghlan (2002), podem ser agrupados em três principais
etapas:
1) Preliminar: entendimento do contexto e do propósito da pesquisa;
2) Condução: disposta nos seguintes passos: reunir, retornar e analisar dados,
planejar, implementar e avaliar ações e
3) Monitoramento: monitoramento para extração do aprendizado.
4.1.3 Ciclo da Pesquisa-Ação
Conforme a seção anterior, de acordo com Coughlan e Coghlan (2002), a
pesquisa-ação é uma sequência de ações no intuito de resolução de problemas,
aplicada em ciclos iterativos de coleta e análise de dados, planejamento,
implementação e avaliação, de forma sucessiva na qual o próximo ciclo refina e
melhora os resultados do anterior.
Na sequência são descritas as etapas e passos do ciclo de pesquisa-ação,
conforme Coughlan e Coghlan (2002):
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1) Etapa – Contexto e Propósito: Entendimento do contexto da pesquisa,
propósito e justificação de sua realização;
2) Etapa – Condução da Pesquisa: Resumidamente disposta na análise,
planejamento, implementação e avaliação, compreendida em seis passos:
a) Coleta de dados: Diagnostico dos problemas e coleta dos dados e
informações utilizadas no decorrer da pesquisa;
b) Feedback dos dados: Comunicação e registro de respostas dos
envolvidos com a pesquisa em relação à fase de coleta de dados;
c) Análise dos dados: Análise dos dados coletados e diagnóstico dos
problemas pela equipe de envolvidos com a pesquisa;
d) Planejamento das ações: Definição e planejamento da intervenção que
será realizada conforme a análise dos dados, diagnóstico do problema
e finalidade do projeto;
e) Implementação: Implementação do plano e realização da intervenção
apresentado na fase anterior e
f) Avaliação: Verificação dos resultados do passo anterior em comparação
aos resultados esperados e eventualmente, apontamentos de melhorias
para o próximo ciclo.
3) Etapa – Monitoramento: Presente nos seis passos da etapa anterior e
propõe avaliação continua da condução do ciclo de pesquisa-ação e registro
do aprendizado produzido.
A Figura 19 mostra um esquema adaptado de Coughlan e Coghlan (2002), onde
são representadas as etapas e os passos no ciclo de pesquisa-ação.

Figura 19 – Etapas e Passos do Ciclo da Pesquisa-Ação
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Fonte: Adaptado de Coughlan e Coghlan (2002)

4.2

Caracterização da Condução da Pesquisa-Ação
Para que o planejamento de execução da pesquisa pudesse ser realizado foi

preciso determinar qual método de pesquisa seria utilizado. Assim, algumas
características da pesquisa-ação citadas na seção 4.1 foram comparadas no Quadro
14, traçando um paralelo com a presente pesquisa.

Quadro 13 – Comparativo das Características da Pesquisa-Ação
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Comparativo com a Presente Pesquisa

Características da Pesquisa-Ação
a) A pesquisa-ação sempre envolve dois objetivos:
resolver um problema e contribuição científica.

Propõe uma abordagem de identificação, medição e priorização da DT no contexto de métodos
ágeis por meio do planning poker e sistematização das medições , pautada em conceitos teóricos
que são refinados ao longo da pesquisa.

b) A pesquisa-ação é interativa.

Conta com a participação da pesquisadora em conjunto com toda área organizacional envolvida
na execução da pesquisa.

c) O pesquisador é o responsável por executar a
ação.

A pesquisadora é a responsável pela condução da pesquisa, participando ativamente da sua
aplicação e refinamento.

d) O pesquisador precisa ter um entendimento
completo de como o sistema funciona

A pesquisadora é líder técnica do time onde será executada a pesquisa-ação e como
consequência tem visão ampla dos sistemas envolvidos.

e) A pesquisa-ação pode incluir todos os tipos de
métodos de coleta de dados.

A coleta de dados será feita a partir de informações obtidas por meio de seminários, reuniões,
assim como de investigação de documentos e observações.

f) A pesquisa-ação requer uma compreensão do
quadro ético, valores e normas.

A pesquisadora tem como obrigação respeitar as exigências de ética e confiabilidade da
organização e de seus colaboradores, no que tange aos resultados desta pesquisa.

A pesquisadora ocupa uma posição de participante ativa nas ações propostas pela pesquisa e
g) A pesquisa-ação exige uma ampla compreensão
possui experiência nos sistemas envolvidos, atuando exatamente na área em que a pesquisa é
do ambiente corporativo.
aplicada.
As equipes envolvidas determinam a aplicabilidade do processo proposto baseado nos seguintes
critérios:
1. Quantidade de itens de DT que foram identificados, classificados e registrados no formulário de
h) A pesquisa-ação cria seus próprios critérios de
DT;
qualidade
2. Quantidade de itens de DT que foram medidos;
3. Quantidade de itens de DT que foram priorizados no Backlog de DT;
4. Quantidade de itens de DT que foram incluídos no Backlog da Sprint.
A presente pesquisa-ação será realizada durante os meses de setembro, outubro e novembro de
i) A pesquisa-ação deve ser realizada em tempo
2020. Tendo neste período, a realização da coleta dos dados relevantes para a redação deste
real.
trabalho.
j) A pesquisa-ação é extremamente relacionada com A motivação principal da pesquisa foi promover uma mudança nos processos de engenharia de
a mudança.
software que possibilitassem gerir a DT com menos subjetividade, menor custo e tempo.

Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com o paralelo comparativo apresentado no Quadro 14, pode-se
concluir que as características desejáveis para a condução de uma pesquisa-ação
foram adotadas nesta pesquisa.
Na seção 4.3, é apresentada a forma como a Pesquisa-Ação é aplicada durante
o desenvolvimento da pesquisa realizada neste trabalho.
4.3

Delineamento do Projeto de Pesquisa
Com o propósito de responder as questões de pesquisa descritas na seção 1.2,

este trabalho utiliza uma revisão sistemática da literatura e o método de pesquisaação proposto por Coughlan e Coghlan.
Questão principal de pesquisa:
•

Como as abordagens, métodos ou técnicas existentes contribuem para
estimar a DT de forma sistemática, a fim de apoiar as partes interessadas
na tomada de decisão sobre sua priorização e quando pagá-la.

Questão secundária:
•

Como priorizar os itens de DT?
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A pesquisa-ação é realizada em um ciclo único e é iniciada pela fase preliminar
de contextualização do propósito da pesquisa-ação, seguida da fase de condução,
que foi simplificada em quatro passos principais: Coleta e Feedback de Dados, Análise
de Dados, Planejamento da Ação, e Implementação e Avaliação, conforme mostra
Figura 20.
Figura 20 – Simplificação do Método de Coughlan e Coghlan (2002)

Fonte: Elaborado pela autora

4.3.1 Principais Aspectos do Projeto de Pesquisa
A síntese das atividades envolvidas no projeto de pesquisa é descrita a seguir:
1) Revisão Bibliográfica e Sistemática: Revisão do estado da arte sobre o
gerenciamento da DT no contexto de métodos ágeis, a fim de ajudar no
entendimento de práticas, métodos e processos, auxiliando assim na
resposta às questões de pesquisa, apresentadas na seção 1.2:
2) Etapa Preliminar da Pesquisa-Ação:
Contexto: A empresa que fará parte desta pesquisa atua no setor bancário
e para preservar seu anonimato foi denominada “Banco A”. A condução se
dará no time de tecnologia responsável pelo desenvolvimento de sistemas
de software relacionado a cartões. Foram selecionados quatro times para
participarem da pesquisa-ação. Os quatro times participantes e respectivas
responsabilidade são:
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•

Time A: sistemas voltados a parcerias de cartões co-branded;

•

Time B: sistemas relacionados a cartões de débito e múltiplo;

•

Time C: sistemas relacionados a entrega de cartões.

•

Time D: sistemas relacionados a fatura de cartão de crédito, carta senha
de cartões e impressão personalizada de cartões;

Os papeis envolvidos no time são: Produtct Owner, Tech Lead, Team Lead,
Team Member e Key Position.
O cenário atual é caracterizado pela falta de um processo padronizado para
fazer a identificação, medição e priorização da DT no ciclo de
desenvolvimento ágil de software, adotado pela empresa.
Propósito: Fazer a identificação, medição e priorização da DT por meio do
processo proposto neste trabalho (ver capítulo 3), tendo como suporte
métodos e técnicas identificadas na revisão bibliográfica da literatura e
aplicação prática de seus conceitos.
3) Etapa de Condução da Pesquisa-Ação
A condução simplificada agrupa os seis passos do método proposto por
Coughlan e Coghlan (2002) em quatro passos, conforme síntese descrita
abaixo:
a) Coleta e Feedback de Dados:
 Para participar da pesquisa-ação serão selecionados times de
desenvolvimento de software que atuam no contexto de métodos
ágeis e possuam dívidas técnicas;
 Realizar seminário com os times selecionados para equalizar e
disseminar o conhecimento sobre o conceito da DT e o subprocesso
de identificação da DT;
 Aplicar o modelo de identificação, classificação e registro da DT
proposto neste trabalho na seção 3.2 e
 Coletar, registrar e analisar informações em conjunto com a equipe
de envolvidos na pesquisa, a fim de avaliar resultados, diagnosticar
problemas e propor futuras alterações no processo.
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b) Análise dos dados:
 Planejar em qual cerimônia de planejamento da release será feita a
aplicação deste passo da pesquisa-ação;
 Realizar seminário, com os times selecionados, para disseminar o
conhecimento sobre o subprocesso de medição da DT proposta
neste estudo na seção 3.3 que será aplicada neste passo;
 Aplicar as atividades e procedimentos do subprocesso de medição
da DT proposto neste estudo na seção 3.3 e
 Coletar, registrar e analisar os dados em conjunto com a equipe de
envolvidos na pesquisa, a fim de avaliar resultados, diagnosticar
problemas e propor futuras alterações no processo.
c) Planejamento das ações:
 Planejar e realizar seminário, com os times selecionados, para
disseminar o conhecimento sobre a atividade de priorizar a DT
proposta neste estudo na seção 3.4.1 que será aplicada neste passo,
na mesma Release que será aplicado o passo anterior;
 Aplicar a atividade de priorizar DT proposto neste estudo descrita na
seção 3.4.1 e
 Coletar, registrar e analisar os dados em conjunto com a equipe de
envolvidos na pesquisa, a fim de avaliar os resultados, diagnosticar
problemas e propor soluções futuras.
d) Implementação e Avaliação:
 Planejar qual cerimonia planejamento de Sprint será utilizada para
aplicação deste passo da pesquisa-ação;
 Realizar seminário, com o times selecionados, para disseminar o
conhecimento sobre a atividade de compor o Backlog da Sprint
proposta neste estudo na seção 3.4.2 que será aplicada neste passo;
 Aplicar a atividade que irá elaborar o Backlog da Sprint proposto
neste estudo na seção 3.4.2 e
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 Coletar, registrar e analisar os dados em conjunto com a equipe de
envolvidos na pesquisa, a fim de avaliar os resultados, diagnosticar
problemas e propor soluções futuras.
4) Etapa de Monitoramento da Pesquisa-Ação

Presente nos quatro passos da etapa de condução simplificada, propõe
acompanhamento e avaliação contínua da execução das atividades e
registro do aprendizado produzido.
No intuito de complementar o entendimento, a seguir é mostrado o esquema
de simplificação para etapa de condução de pesquisa-ação do método proposto por
Coughlan e Coghlan (2002), incluindo as atividades do processo proposto no capitulo
3, por meio da Figura 21.
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Figura 21 – Atividades do Processo Proposto no Ciclo da Pesquisa-Ação
S1

Identificar DT
Etapa Preliminar - Contexto e Propósito

S3

Compor
Backlog da
Sprint

Classificar DT

Ciclo da Pesquisa-Ação
Coleta e Feedback
dos Dados *
Implementação
e Avaliação

Monitoramento

Registrar DT

Análise de
Dados

S3

Priorizar
DT

Planejamento
da Ação

S2

Estimar
Custo DT
*Início do ciclo

Estimar
Impacto DT

Fonte: Elaborado pela autora

4.4

Considerações Finais do Capítulo
A pesquisadora acompanhou cada passo do ciclo da pesquisa-ação a fim de

extrair todo conhecimento gerado neste estudo, cujo principal aprendizado esperado
é avaliar a aplicabilidade do processo proposto de gerenciamento da DT,
especialmente nos subprocessos de medição da DT e tomada de decisão.
No próximo capítulo, é apresentado como o processo proposto de
gerenciamento da DT, detalhado no capitulo 3, foi aplicado na pesquisa-ação por meio
das cerimonias que fazem parte das práticas ágeis adotadas pela empresa
participante.

81

5

PESQUISA-AÇÃO: RESULTADO
Neste capítulo é apresentado como o processo proposto de identificação,

medição e priorização da DT, detalhado no capitulo 3, foi aplicado durante o último
Release 3 (R3) do ano de 2020, da empresa pesquisada.
5.1

Contexto e Proposito
A área de tecnologia da empresa participante da pesquisa-ação, denominada

Banco A, utiliza metodologia ágil no desenvolvimento de software. A composição dos
quatro times escolhidos, suas respectivas áreas de atuação e a quantidade de
participantes em cada papel estão apresentados no Quadro 15.
Quadro 14 – Times participantes da pesquisa-ação
Papel no Time
Key
Team
Member Position

Time

Escopo de Atuação

Product
Owner

Team
Lead

Tech
Lead

Time A

Sistemas relacionados a parcerias de
cartões co-branded

0

1

2

9

1

13

Time B

Sistemas relacionados a cartões de
débito e múltiplo

1

1

1

6

1

10

Sistemas relacionados a logistica e
Time C suprimentos de cartões de crédito,
débito e multiplo

1

1

1

5

1

9

1

1

1

5

1

9

Time D

Sistemas relacionados a fatura, carta
senha e embossing de cartões

Total

Fonte: Elaborada pela autora

Para contextualizar os participantes da pesquisa-ação, foram realizados
seminários e apresentados a motivação e os objetivos da pesquisa. Também foram
explicados os conceitos envolvidos no processo proposto de identificação, medição e
priorização de DT, e as atividades a serem realizadas a fim de disseminar e equalizar
o conhecimento de todos os participantes.
Para aumentar o engajamento dos participantes, foi utilizado o seguinte título
para o seminário: “Uso Consciente da Dívida Técnica” fazendo analogia a uma
ferramenta de educação financeira denominada “Uso Consciente do Dinheiro”.
(material disponível no Apêndice B).
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Foram efetuadas três apresentações do seminário, conforme mostra o Quadro
16. O primeiro com a liderança técnica dos times participantes, o segundo com todos

os envolvidos, e por fim, o terceiro com aqueles que não puderam participar do
segundo, por motivo de férias, licença ou treinamento.
Quadro 15 – Lista de Seminários
Seminário

Data

Duração

Público

Quantidade de
Participantes

Seminário 1

3/9/20

1 hora e 26
minutos

Liderança técnica dos times
participantes: Tech Leads e Key
Positions

5

Seminário 2

9/9/20

40 minutos

Participantes das pesquisa: Key
Positions, Tech Leads, Product Owner,
Team Leads e Team Members

38

Seminário 3

7/10/20

50 minutos

Participantes das pesquisa: Key
Positions, Product Owner e Team
Members

5

Fonte: Elaborada pela autora

Na primeira apresentação do seminário, os líderes técnicos participantes
combinaram de realizar o ciclo de pesquisa-ação com quatro iterações na R3, sendo
uma iteração para cada uma das quatro Sprints do R3.
Após avaliar os tipos de cerimonia adotadas pelos times, foi identificado que o
melhor momento para aplicar o processo seria no final das cerimônias de
planejamento da Sprint, quando as histórias de usuários da Sprint, a ser iniciada, já
estivessem priorizadas, sendo possível assim avaliar a sinergia entre elas e as DT do
Backlog de DT.
O Quadro 17 mostra o cronograma realizado das quatro iterações do ciclo de
pesquisa-ação para os quatro times participantes, ao longo das quatro Sprints da R3
de 2020. As quatro Sprints foram chamadas respectivamente de S1, S2, S3 e S4.

Quadro 16 – Iterações do Ciclo de Pesquisa-Ação
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Release 3 de 2020

Cerimonia de Planejamento da Sprint

Iteração

Sprint

Período

Time A

Time B

Time C

Time D

Iteração 1

Sprint 1

8 a 25 de setembro

10-set

14-set

11-set

11-set

Iteração 2

Sprint 2

29-set

28-set

28-set

28-set

Iteração 3

Sprint 3

20-out

21-out

19-out

19-out

Iteração 4

Sprint 4

9-nov

9-nov

9-nov

16-nov

28 de setembro a
16 de outubro
19 de outubro a
6 de novembro
9 a 27 de novembro

Fonte: Elaborada pela autora

Na segunda apresentação do seminário foram feitos dois pedidos aos
participantes:
1) Refletir, discutir e escolher um fator de gravidade que representasse algum
impacto relevante do time (“dor”) relacionado à DT, que ainda não estivesse
contemplado em nenhum dos outros fatores de gravidade, para ser o “Fator
de Gravidade 4 – Outros Custos Extras”, conforme descrito na seção 3.3.2
e
2) Trazer possíveis DTs para serem discutidas e incluídas no formulário de
DTs, durante a primeira aplicação do processo proposto, na cerimônia de
planejamento da Sprint 1 (S1) do R3.
A ferramenta Excel foi escolhida para apoiar os times em todos os passos da
pesquisa-ação. Os motivos que levaram a esta escolha foram: estar disponível para
todos os participantes, simplicidade no uso, possibilitar o cadastramento de domínios
para padronizar e agilizar o preenchimento de informações e possibilitar a criação de
fórmulas e gráficos.
O formulário de DT e o Backlog de DT, descritos respectivamente nas seções
3.2.3 e 3.4.1 foram representados por uma planilha Excel customizada com as
informações de domínio de campos e as fórmulas mencionadas na seção 3.3.
A fim de apoiar as atividades, foram elaboradas cinco abas com as principais
informações do processo proposto na seção 3 e incluídas na planilha para serem
consultadas sempre que necessário, deixando as informações à mão. As cinco abas
são detalhas a seguir:
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1) Backlog: contém todos os itens de DT dos quatro times envolvidos com
todas as informações preenchidas e medidas ao longo dos passos da
pesquisa-ação. Esta aba é detalhada nas próximas seções das iterações;
2) Tipos: contém a descrição dos 15 tipos de DT mapeados em Alves et al.
(2016), ordenados pelos que ocorreram com maior frequência em seu estudo,
apresentado no Quadro 8.
3) Fatores: contém o detalhamento dos fatores de gravidade conforme mostra
o Quadro 18. Também contém os respectivos pesos de cada fator, conforme
mostra o Quadro 11, assim como a classificação e os valores atribuídos
adotados como padrão neste trabalho, conforme apresentado no Quadro 12.
Quadro 17 – Descrição dos Fatores de Gravidade
Fator de Gravidade

Descrição

1. Diminuição da Velocidade de Se a velocidade é reduzida por conta do não pagamento da DT, implica que está afetando a capacidade
Desenvolvimento
de evolução e a manutenção do sistema.

2. Bugs Relacionados

Se existem defeitos na mesma área de código em que o DT está localizada, isso afeta a capacidade de
manutenção do sistema, uma vez que será necessário acrescentar tempo para consertar defeitos, quando
a DT for paga no futuro.

3. Outras Qualidades
Comprometidas (RNFs)

Existem outras qualidades que podem ser afetadas pelo item de DT, além de manutenção e capacidade de
evolução. Neste item são avaliadas os demais sete RNFs descritos em ISO/IEC 25010 (2011), excluindo o
de manutenibilidade, pois este já foi coberto pelos dois fatores anteriores.

4. Outros Custos Extras

Fator a ser customizado a fim de contemplar as particularidades de cada time, e ou organização.

5. Frequência do Problema

Avaliar se o impacto da DT está relacionado à condições especificas, por exemplo, o impacto só ocorre
numa condição muito rara de acontecer, neste caso a gravidade seria leve, porém se ocorre para uma
condição muito frequente, a gravidade pode ser alta.

6. Espalhada no Sistema

Quanto maior for a parte do sistema que é afetada pela DT, maior será o efeito colateral dos juros
relacionados à ela.

7. Usuários Afetados

Mesmo a DT não estando espalhada em grande parte do sistema, essa parte pode ser acessada por
muitos usuários. Nesse caso, o custo extra dos juros seria ampliado por todas as partes interessadas que
sofrem com o não pagamento da DT.

Fonte: Elaborada pela autora

4) RNF: engloba uma visão resumida dos tipos de RNFs considerados neste
trabalho, conforme descrito no Quadro 3.
5) ISO

25010:

contém

a

descrição

completa

das

características

e

subcaracteristicas de requisitos não funcionais definidos da ISO/IEC 25010
representadas no Quadro 10.
Os times preferiram que fosse criada uma pasta no espaço da ferramenta Teams
da Microsoft dedicada a cada um dos quatro times participantes, onde seriam incluídas
as planilhas a serem utilizadas, a fim de dar liberdade nas customizações que
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pudessem aparecer e com intuito de evitar concorrência entre os times no acesso e
atualização.
As planilhas foram denominadas Lista_DT_R3_Sx, onde x varia de 1 a 4 e indica
a Sprint cuja reunião de planejamento foram executados os passos da pesquisa-ação.
No início de cada cerimonia, uma nova planilha foi criada com a versão S(x+1) com a
finalidade de manter o histórico dos registros de cada cerimônia.
Para cada iteração foram realizados os quatro passos adaptados da etapa de
condução simplificada da pesquisa-ação, composta originalmente por seis passos
básicos definidos por Coughlan e Coghlan (2002), descrita na seção 4.3.1.
A etapa de monitoramento da pesquisa-ação permeia todos os passos da etapa
de condução simplificada. Nela, o aprendizado produzido é registrado e representado
neste estudo como pontos fortes e oportunidades de melhoria encontrados por meio
de acompanhamento e avaliação contínua da execução das atividades realizadas em
cada uma das quatro iterações, descritas nas próximas seções.
5.2

Primeira Iteração
A primeira iteração foi realizada nas cerimônias de planejamento da S1 do R3,

dos quatro times participantes, no período entre 10 e 14 de setembro de 2020. Nesta
seção são descritas as atividades e procedimentos realizados, os indicadores
medidos, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, que quando possível,
foram incluídas durante a pesquisa-ação, nas Sprints seguintes.
As planilhas utilizadas nesta iteração foram chamadas Lista_DT_R3_S1.
5.2.1 Coleta e Feedback de Dados
Neste passo, foram realizadas as atividades de identificação, classificação e
registro da DT da primeira iteração, proposto neste trabalho na seção 3.2, conforme
mostra a Figura 22.
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Figura 22 – Passo de Coleta e Feedback dos Dados
S1

Identificar DT
Etapa Preliminar - Contexto e Propósito

Classificar DT

Ciclo da Pesquisa-Ação
Coleta e Feedback
dos Dados *
Implementação
e Avaliação

Monitoramento

Planejamento
da Ação

Registrar DT

Análise de
Dados

*Início do ciclo

Fonte: Elaborada pela autora

Durante as discussões para identificar, classificar e registrar a DT, os times
sugeriram a inclusão de quatro informações no formulário de DT, destacadas em
laranja no Quadro 19. Entenderam que estas informações seriam úteis na organização
e acompanhamento das iterações, uma vez que existiam quatro times e dezoito
sistemas envolvidos na pesquisa-ação. Também facilitaria na expansão do processo,
no caso de ser aplicado nas demais áreas de tecnologia do banco participante.
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Quadro 18 – Informações para registro da DT
Coluna da Planilha

Descrição da Coluna

Identificador

Código que identifica a DT

Área de TI
Time

Identifica a área de TI responsável pela DT. Na pesquisa-ação
este campo foi preenchido com "Cartões"
Identifica o time responsável pela DT. Na pesquisa-ação este
campo foi preenchido com Time A, Time B, Time C ou Time D

Preenchimento
obrigatório?
Sim
Sim
Sim

Sigla

Código que identifica o sistema principal envolvido na DT

Sim

Data

Data em que a DT foi identificada

Sim

Responsável

Pessoa que identificou a DT

Sim

Título

Expressão que representa a DT

Sim

Descrição

Descrição da DT

Sim

Localização

Descrição de onde se encontra a DT, por exemplo método X
no módulo Y, do sistema Z

Sim

Tipo DT

Representa o tipo dentre os quinze detalhados na seção 2.1:
projeto, arquitetura, documentação, teste, código, defeito,
requisitos, infraestrutura, pessoas, automação de testes,
processo, compilação, serviço, usabilidade, controle de versão

Sim

Fonte: Elaborada pela autora

Os participantes dos quatros times trouxeram as DTs conhecidas por eles para
serem discutidas, classificadas e registradas no Backlog DT, conforme mostra o
Quadro 20.

Para preservar o anonimato da empresa e dos times participantes, foram usadas
as iniciais dos nomes dos responsáveis pelas DTs, as informações de siglas foram
ocultadas e os campos de descrição e localização das DTs foram cortados na imagem.
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Quadro 19 – DTs identificadas, classificadas e registradas na R3_S1
Identificador

Área de TI

Time

Sigla Data

Responsável

Título

Descrição

Localização

Tipo DT

FIN0001

Cartões

Time A

LJ1

21/08/2018

JR

Auto Scaling

Preparar o sistema pa Infraestrutura e ArquitRequisitos

FIN0002

Cartões

Time A

BG4

04/09/2020

JR

Fontes do Portal de Negócios

O Portal de Negócios nSistema inteiro

FIN0003

Cartões

Time A

BG4

04/09/2020

JR

Administrativo do Ecossistema

Tem uma parte que é Módulo AdminsitrativoRequisitos

FIN0004

Cartões

Time A

OX

04/09/2020

JR

Erro 557

Quando mais de um oEmbossing

Defeito

FIN0005

Cartões

Time A

AC6

04/09/2020

JR

Obsolescencia do serviço

Necessário migrar par Toda aplicação

Arquitetura

FIN0006

Cartões

Time A

LJ1; OX; 04/09/2020

FL

Upgrade Sistema Operacional

Portal de Negócios e MSistema Operacional Infraestrutura

FIN0007

Cartões

Time A

OX

04/09/2020

FL

Migração para Cloud

Evolução na camada dSistema inteiro

FIN0008

Cartões

Time A

LJ1

04/09/2020

FL

Upgrade banco de dados Oracle

Banco de dados está eMódulos de atendimenInfraestrutura

04/09/2020

FL

Restrição de uso de browser IE

Por enquanto não est Módulos de Interface Requisitos

Código

Arquitetura

FIN0009

Cartões

Time A

OX ;
LJ1

FIN0010

Cartões

Time A

OX

04/09/2020

FL

Ambiente de Homologação

Criação de Ambiente dSistema inteiro

Teste

CDM0001

Cartões

Time B

BC

08/01/2019

ECR

Migração para Cloud

Fazer recortes para seVárias partes

Arquitetura

CDM0002

Cartões

Time B

BC

10/01/2019

MS

Redução de MIPS

Adequar os serviços d Todas as transações m Requisitos
Cliente precisou solicitEmbossing batch

Defeito
Infraestrutura

CDM0003

Cartões

Time B

BC

21/08/2019

ECR

Atualização Endereço de
Correspondência

CDM0004

Cartões

Time B

BC

02/09/2019

MS

Módulos sem uso

Analisar e desativar asVárias partes

CDM0005

Cartões

Time B

BC

20/09/2019

ECR

Disfunção de regras de tarifas

Atualmente os sistem Módulos de tarifas par Processo

LC0001

Cartões

Time C

CB4

11/09/2020

AFDS

Limitação de ocorrencias de faixas
de CEP

O sistema só mostra 5Módulo de parametriz Defeito

LC0002

Cartões

Time C

EQ6

11/09/2020

MDS

Usuário genérico

Solicitação de usuário Módulo de integração Requisitos

TC0003

Cartões

Time D

HC1

25/11/2019

CRS

Desativação de Sistema

Desativação da sigla HO sistema todo

Infraestrutura

TC0004

Cartões

Time D

UM

25/11/2019

CRS

Desativação de Sistema

Desativação da sigla UO sistema todo

Infraestrutura

TC0005

Cartões

Time D

IH1

18/09/2019

GRBV

Desativação de Sistema

Desativação da sigla IHO sistema todo

Infraestrutura

TC0001

Cartões

Time D

VK

16/01/2019

AEL

Automação no pesquisa online

Ganho no tempo da d Processo Batch

Processo

TC0002

Cartões

Time D

PR

02/09/2019

GRBV

Módulos sem uso

Transações não utilizaTelas para fluxo de atu Requisitos

Fonte: Elaborada pela autora

Para exemplificar a dinâmica empregada neste passo, o Quadro 21 apresenta as
informações completas de um dos itens da DT do time C. A DT “LC0001” está
associada a uma condição não prevista no sistema, que só apareceu depois de alguns
anos em produção, quando a quantidade de faixas de CEP cadastradas aumentou e
então percebeu-se que o sistema estava preparado para mostrar apenas as 50
primeiras ocorrências de faixa.
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Quadro 20 – Exemplo de Registro de DTs na R3_S1
Identificador

LC0001

Área de TI

Cartões

Time

Time C

Sigla

CB4

Data

11/09/2021

Responsável

AFDS

Título

Limitação de ocorrencias de faixas de CEP

Descrição

O sistema só mostra 50 ocorrencias de faixas de CEP

Localização

Módulo de parametrização no sistema gerenciador logistico de entrega de cartões

Tipo DT

Defeito

Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das informações coletadas e registradas neste passo é descrita a
seguir:
Pontos Fortes:
Usar uma planilha com domínios do campo tipo de DT tornou o preenchimento

•

das informações mais rápido e padronizado;
O time reconheceu que a realização das atividades trouxe mais visibilidade

•

aos itens de DT.
Oportunidades de Melhoria:
•

Dificuldade em selecionar o tipo de DT mais adequado para representar um
sistema que ficou obsoleto. Na discussão os times ficaram em dúvida se seria
o tipo “processo” ou “arquitetura”. No final o tipo “arquitetura” foi o escolhido,
uma vez que o principal problema do sistema estava relacionado a sua
arquitetura que se tornou obsoleta ao longo do tempo.

Quantidade de Itens de DT identificados, classificados e registrados:
•

Por Time:
o Time A: 10; Time B: 5; Time C: 2 e Time D: 5

•

Quantidade total: 22;

Quantidade de Tipos de DT identificados:
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No Quadro 22 é apresentada a quantidade de tipos de DT identificadas nesta
iteração, ordenados pela maior frequência. Os tipos mais frequentes foram os de
requisitos e infraestrutura com 6 ocorrências cada, seguidos de arquitetura e defeito
com três ocorrências e processo com duas, e por fim código e teste, com uma
ocorrência cada um.
O tipo mais frequente de DT mencionado no estudo de Alves et al. (2016) é o
de projeto, encontrado mas facilmente analisando-se o código fonte e identificando
violações dos princípios do bom design orientado a objetos. Como no estudo presente
não foi feito análise de código fonte, pode ser uma justificativa do porquê este tipo não
apareceu. O foco deste trabalho era encontrar DTs que estivessem causando algum
tipo de impacto, e não identificar a maior quantidade de DTs.
Quadro 21 – Tipos de DT Identificados na R3_S1 X Ranking de Frequência

Tipo DT

Quantidade
Identificada

Posição no
Ranking de
Frequencia

Requisitos

6

1°

Infraestrutura

6

1°

Arquitetura

3

2°

Defeito

3

2°

Processo

2

3°

Código

1

4°

Teste

1

4°

Fonte: Elaborada pela autora

5.2.2 Análise dos Dados
Neste passo foram realizadas as atividades e procedimentos relacionados a
medição da DT da primeira iteração, proposto neste trabalho na seção 3.3, conforme
mostra a Figura 23.
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Figura 23 – Passo de Análise dos Dados

Etapa Preliminar - Contexto e Propósito
Ciclo da Pesquisa-Ação
Coleta e Feedback
dos Dados *
Implementação
e Avaliação

Análise de
Dados

Monitoramento

S2

Estimar
Custo DT

Planejamento
da Ação

*Início do ciclo

Estimar
Impacto DT

Fonte: Elaborada pela autora

5.2.2.1 Estimar Custo da DT
A empresa participante adota um framework de desenvolvimento ágil
customizado para seu contexto, que utiliza a técnica de planning poker na estimativa
de story points das funcionalidades de negócio e histórias de usuários. A série
padronizada na empresa considera os valores 3, 5, 8 e 13. Este modelo também foi
adaptado para medir o custo de pagamento das DTs.
Durante a avaliação do custo de pagamento da DT, os times discutiram se
existiam RNFs envolvidos, e quais eram eles. Sugeriram registrar estas informações
na aba Backlog, em duas colunas:
•

RNF Principal: informa o principal RNF envolvido, quando houver.

•

RNFs Adicionais (SubCaracterística): lista os RNFs envolvidos, além do
RNF

principal,

quando

existirem.

Informa

o

subcaracteristica

(ISO/IEC25010) entre parênteses.
Estas informações foram úteis para avaliar a incorporação de um sobre preço na
estimativa de custo, caso fossem encontrados RNFs associados à DT.
Os times participantes são compostos de pessoas experientes e novas nos
assuntos e sistemas envolvidos. Então foi sugerido que a descrição resumida da
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solução proposta para pagamento da DT fosse registrada na aba Backlog numa
coluna nova denominada “Solução Proposta” a fim de facilitar as estimativas de quem
não tivesse conhecimento profundo do sistema envolvido. Este registro também foi
considerado útil como histórico quando a solução for implementada.
Durante as conversas foi constatado que algumas DTs tinham uma previsão para
serem pagas, e em alguns casos, tinham uma data limite de pagamento por alguma
questão de risco ou regulamentação. Os times consideraram importante registrar a
informação numa coluna nova na aba Backlog, denominada “Previsão de
Pagamento”.
No framework ágil adotado pela empresa participante, as funcionalidades que
não estão previstas para terem sua análise ou construção iniciada no release não são
detalhadas, nem seu custo de desenvolvimento é estimado, a fim de não gerar
desperdício com estoques de funcionalidades. Da mesma forma, os itens de DT que
tem uma previsão de seu pagamento já endereçado para uma Sprint ou Release no
futuro, também não tiveram seu custo de pagamento avaliado nesta iteração.
O Quadro 23 mostra um exemplo de um item de DT que não teve seu custo
avaliado nesta iteração, uma vez que o sistema tem previsão de ser desativado em
dois anos. Desta forma, a sugestão foi fazer uma avaliação da quantidade de projetos
previstos para este sistema, a fim de verificar se vale a pena investir na criação de
uma ambiente para homologação.
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Quadro 22 – Exemplo de item de DT sem avaliação de custo da R3_S1
Identificador

FIN0010

Área de TI

Cartões

Time

Time A

Sigla

OX

Data

04/09/2020

Responsável

FL

Título

Ambiente de Homologação

Descrição

Criação de Ambiente de Homologação

Localização

Sistema inteiro

Tipo DT

Teste

RNF Principal (Opcional)

7. Manutenibilidade

RNFs Adicionais (Sub
Confiabilidade (Maturidade)
Caracteristica) (Opcional)
Avaliar na proxima Sprint se vale a pena investir esforço,
Solução Proposta
uma vez que a previsão é desativar o sistema em 2022
Previsão de Pagamento

2022

Custo

Não Avaliado

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 24 apresenta as informações registradas e utilizadas na estimativa de
custo da primeira iteração. As colunas incluídas na pesquisa-ação estão destacas em
laranja, e o custo em story points na coluna em azul. A fim de preservar o anonimato
da empresa e dos sistemas envolvidos, os conteúdos da coluna “Solução Proposta”
foram cortados na captura da imagem.
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Quadro 23 – Estimativas de custos de DTs na R3_S1
RNF Principal
(Opcional)

Identificador

Time

FIN0001

Time A

2. Eficiencia no
Desempenho

FIN0002

Time A

FIN0003

Time A

FIN0004

Time A

RNFs Adicionais (Sub
Caracteristica)
(Opcional)

Solução Proposta

Previsão de
Pagamento

Custo

Confiabilidade
(Disponibilidade)

Pagamento da dívida com pro2º sem/2021

Não Avaliado

7. Manutenibilidade

(Modificabilidade)

Pagamento da dívida com pro2º sem/2021

Não Avaliado

4. Usabilidade

Manutenibilidade
Pagamento da dívida com pro1º sem/2021
Suportabilidade Funcional

Não Avaliado

Evolução do embossing para i1º tri/2021

Não Avaliado

1. Suportabilidade
Funcional

Até Out/2021. Definir
Eficiencia no Desempenho Migrar para APIs e desativar o
custo para R1 2021
Migração de versão de SO. Ac Data Muro: Fev/2021

3
Não Avaliado

FIN0005

Time A

FIN0006

Time A

3. Compatibilidade

FIN0007

Time A

2. Eficiencia no
Desempenho

Portabilidade

Pagamento da dívida com pro2º sem/2021

FIN0008

Time A

5. Confiabilidade

(Disponibilidade)

Migrar a versão do BD e inclu Avaliar na próxima Sprint Não Avaliado

FIN0009

Time A

4. Usabilidade

FIN0010

Time A

7. Manutenibilidade

CDM0001

Time B

7. Manutenibilidade

CDM0002

Time B

CDM0003

Time B

CDM0004

Time B

CDM0005

2. Eficiencia no
Desempenho
1. Suportabilidade
Funcional
2. Eficiencia no
Desempenho

Refatoração. Avaliar execução2º sem/2021
Confiabilidade
Avaliar se vale a pena, uma ve2022
(Maturidade)
Avaliar no decorrer da R3
Eficiencia no Desempenho;
Avaliação de custo X beneficio
2020
Compatibilidade;
Avaliar as oportunidades
Migrar gradativamente o lega
durantes as sprints
Priorizar a avaliação na
Avaliar se o processo do CC co
próxima sprint
Desativar transações

Time B

LC0001

Time C

1. Suportabilidade
Funcional

LC0002

Time C

6. Segurança

TC0003

Usabilidade;

Em andamento

Tentar Priorizar a
Dividir a migração das funcion
avaliação na próxima
Paliativo nesta sprint.
1) Paliativamente será feito ex
Definitivo a ser

Não Avaliado

Não Avaliado
Não Avaliado
13
Não Avaliado
Não Avaliado
5
13
13

Solicitar usuário novo e fazer até final de outubro

3

Time D

Desativar

R3 2020

3

TC0004

Time D

Desativar

R3 2020

3

TC0005

Time D

Desativar

out/20

3

TC0001

Time D

2. Eficiencia no
Desempenho

TC0002

Time D

7. Manutenibilidade

Usabilidade

Entrar na fila da simples
Criar 9 fluxos novos para sepa
5
ou usar vale da fábrica
Entrar na fila da simples
Fazer funcionar
8
ou usar vale da fábrica

Fonte: Elaborada pela autora

Para exemplificar a dinâmica empregada na estimativa de custo para pagamento
da DT, o Quadro 25 apresenta as informações completas utilizadas na estimativa de
custo de um dos itens da DT do time C: “LC0001”.
O time identificou dois RNFs envolvidos na DT. O primeiro, “1.Suportabilidade
Funcional”, foi selecionado como RNF principal, uma vez que a DT estava afetando
a capacidade do sistema em prover o atendimento a uma necessidade implícita de
listar mais de 50 faixas de CEP. O segundo RNF escolhido como adicional foi
“Usabilidade”, e a subcaracteristica “Operabilidade”, pois ao ajustar o sistema a listar
todas as faixas de CEP cadastradas, o time deveria se preocupar com a usabilidade
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do sistema a fim de prever situações com grande quantidade de faixas, e para isso
pensar em incluir filtros para auxiliar o usuário a operar o sistema.
Como o defeito estava impactando diretamente o usuário do sistema no
desempenho de suas atividades, o time sugeriu uma ação paliativa imediata para
atender à necessidade do usuário, que seria fazer extrações pontuais da base para
as situações especificas a serem definidas pelo usuário, e uma solução definitiva para
ajustar o sistema.
A solução foi discutida, e em seguida, cada participante da cerimonia com papel
de Tech Lead e Team Member colocaram suas estimativas de story points, no
momento combinado e ao mesmo tempo, no CHAT da reunião da ferramenta Teams
da Microsoft, por meio da qual a reunião estava sendo realizada de forma remota. As
estimativas variaram entre 5, 8 e 13.
Seguindo o próximo passo da técnica de Planning Poker, os participantes que
estimaram os valores das extremidades 5 e 13 justificaram suas escolhas, e em
seguida os participantes colocaram novamente suas estimativas. Desta vez houve
consenso na estimativa, todos jogaram o valor de 13 story points.
O participante que conhecia mais o sistema explicou que o ajuste a ser feito
implicaria em alterar a modelagem das bases de dados, que somado ao atendimento
dos requisitos de usabilidade gerariam um esforço e complexidade maiores do que o
participante que jogou o valor 5 story points imaginou.
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Quadro 24 – Exemplo de item de DT com avaliação de custo da R3_S1
Identificador

LC0001

Área de TI

Cartões

Time

Time C

Sigla

CB4

Data

11/09/2021

Responsável

AFDS

Título

Limitação de ocorrencias de faixas de CEP

Descrição

O sistema só mostra 50 ocorrencias de faixas de CEP

Localização

Módulo de parametrização no sistema gerenciador logistico de entrega de cartões

Tipo DT

Defeito

RNF Principal (Opcional) 1. Suportabilidade Funcional
RNFs Adicionais (Sub
Usabilidade (Operabilidade)
Caracteristica) (Opcional)
1) Paliativamente será feita extração manual da base de dados; 2) Ajustar o
sistema para listar todas as ocorrencias de faixas de CEP cadastradas no sistema,
Solução Proposta
com opção de filtro para facilitar a escolha e navegação das telas
Previsão de Pagamento

Paliativo nesta sprint. Definitivo a ser priorizado via esteira da simples

Custo

13

Fonte: Elaborada pela autora

5.2.2.2 Estimar Impacto da DT
Nesta iteração, cada time participante escolheu um “Fator de Gravidade 4 –
Outros Custos Extras” a fim de contemplar algum impacto relevante especifico de seu
contexto relacionado à DT que ainda não estava entre os outros seis fatores de
gravidade.
Os impactos escolhidos pelos times estão descrito no Quadro 26.
Quadro 25 – Fator de Gravidade 4 – Outros Custos Extras
Time

Time A

Fator de Gravidade 4
Outros Custos Extras
Barreira para Evolução

Time B e D Desperdício de Recurso

Time C

Processo de Negócio

Fonte: Elaborada pela autora

Descrição do Fator
O não pagamento da DT está criando alguma barreira impedindo que o
sistema seja evoluído, por exemplo a permanencia da aplicação em um
sistema operacional obsoleto.
O não pagamento da DT está causando disperdicio de algum recurso,
que pode ser recurso de memória, espaço em disco, entre outros.
O não pagamento da DT está causando algum impacto no processo de
negócio, por exemplo a necessidade de alguma atividade manual para
contornar os efeitos da DT.
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Os itens de DT que não tiveram seu custo estimado nesta iteração, também não
passaram pela avaliação de impacto negativo nesta iteração, pelo mesmo motivo
mencionado na seção 5.2.2.1, ou seja, a fim de não gerar esforço de estimativa
desnecessário relacionados a artefatos que já se sabe antecipadamente que não
serão tratados na Sprint, ou Release atual.
Os times indicaram quais dos sete fatores de gravidade estavam associados a
DT avaliada atribuindo um grau de impacto, conforme descrito na seção 3.3.2 e précadastrado por meio da função de lista suspensa do Excel. O valor final do impacto
negativo da DT, expresso pela média ponderada dos fatores de gravidade
considerados e respectivos pesos, está destacado em azul no Quadro 26. A fórmula
da média ponderada e os pesos dos fatores de gravidade também foram précadastrados nas células da planilha.
O Quadro 27 apresenta as informações registradas na aba Backlog neste passo
da iteração.
Quadro 26 – Estimativas de Impacto Negativo das DTs na R3_S1
Fator 1 de Peso Fator 2 de
Gravidade FG1 Gravidade
Velocidade =1
Bugs

Peso
Fator 4 de Peso Fator 5 de
Peso Fator 3 de
FG3
FG2 Gravidade
Gravidade FG4 Gravidade
=2 ou
Extra
=1
Frequencia
=1
Outros_RNF
3

Peso Fator 6 de
FG5 Gravidade
=2
Espalhada

Peso Fator 7 de Peso
Impacto
FG6 Gravidade FG7
Negativo
Cliente
=3
=2

Identificador

Time

FIN0006

Time A

0

0

10

1

10

2

10

1

10

2

10

2

10

3

10,00

CDM0001

Time B

6

1

0

0

2

2

10

1

0

0

10

2

0

0

6,67

CDM0004

Time B

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

2,00

CDM0005

Time B

2

1

0

0

0

0

2

1

2

2

0

0

2

3

2,00

LC0001

Time C

0

0

6

1

6

2

6

1

2

2

0

0

0

0

4,67

LC0002

Time C

6

1

0

0

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

3,00

TC0003

Time D

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

2,00

TC0004

Time D

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

2,00

TC0005

Time D

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

2,00

TC0001

Time D

2

1

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

3

2,00

TC0002

Time D

6

1

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

2,80

Fonte: Elaborada pela autora

A seguir é apresentada a avaliação dos sete fatores de gravidade do item de DT
LC0001 realizada pelo time C, a fim de exemplificar a dinâmica empregada na
estimativa de impacto negativo causado pela DT. As informações resultantes estão
indicadas no Quadro 28.
Cada fator de gravidade que exerceu algum impacto à DT avaliada foi
considerado na média ponderada para se chegar ao valor de impacto negativo (VIN).
Quando o fator avaliado não gera impacto, seu valor atribuído é zero e seu peso
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também é considerado zero, para que a fórmula da média ponderada não o considere
também.
• Fator 1: Diminuição da velocidade de desenvolvimento. Na opinião do
time C a DT avaliada não influenciava a velocidade de desenvolvimento do time. Neste
caso, o valor atribuído e o peso são zero.
• Fator 2: Defeitos (bugs) relacionados ao item DT. A DT avaliada é do tipo
defeito. Desta forma, o fator 2 estava presente. O time considerou que a gravidade do
impacto era moderada, uma vez que afetava de forma parcial as atividades de uma
área interna do banco. O valor correspondente para gravidade moderada é 6 e o peso
adotado neste trabalho para este fator é 1.
• Fator 3: Outras qualidades comprometidas. Neste item são avaliadas os
demais sete RNFs descritos em ISO/IEC 25010 (2011), descritas na subseção 3.2.1,
excluindo o de manutenibilidade. Foram encontrados dois RNF associados ao item de
DT: Suportabilidade Funcional e Usabilidade. O time C considerou que a gravidade
do impacto era moderada, pelo mesmo motivo do fator 2, ou seja, afetava de forma
parcial as atividades de uma área interna da empresa. O valor correspondente para
gravidade moderada é 6 e o peso adotado neste trabalho para um a três RNFs
impactados é 2.
• Fator 4: Outros custos extras. O time C escolheu o tema “Processo de
Negócio” para este fator, que significa que o não pagamento da DT está causando
algum impacto no processo de negócio, por exemplo a necessidade de alguma
atividade manual para contornar os efeitos da DT. O time C considerou que a
gravidade do impacto era moderada, pelo mesmo motivo do fator 2 e 3, ou seja,
afetava de forma parcial as atividades de uma área interna da empresa. O valor
correspondente para gravidade moderada é 6 e o peso adotado neste trabalho para
este fator é 1.
• Fator 5: Frequência do problema. A gravidade do juros está relacionada à
frequência com que o impacto negativo ocorre. O time C verificou que o impacto da
LC0001 está relacionado a condições especificas, não muito frequentes, desta forma
atribuiu uma gravidade leve para o fator. O valor correspondente para gravidade leve
é 2 e o peso adotado neste trabalho para este fator é 2.
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• Fator 6: Espalhada no sistema. A DT LC0001 não estava espalhada no
sistema, ou seja, não foi considerado impacto para este fator. Desta forma, o valor
atribuído para este fator foi zero, assim com seu peso.
• Fator 7: Clientes afetados. A DT LC0001 não afeta clientes, ou seja, não foi
considerado impacto para este fator. Desta forma, o valor atribuído para este fator foi
zero, assim com seu peso.
A média ponderada dos pesos e valores dos quatro fatores de gravidade com
impacto negativo corresponde ao valor do impacto negativo final da DT. No caso do
item de DT LC0001 este valor é 4,67, conforme mostra o Quadro 28.
Quadro 27 – Exemplo de avaliação de impacto de DT na R3_S1
Identificador

LC0001

Time

Time C

Título

Limitação de ocorrencias de faixas de CEP

Descrição

O sistema só mostra 50 ocorrencias de faixas de CEP

Tipo DT

Defeito

RNF Principal (Opcional)

1. Suportabilidade Funcional

RNFs Adicionais (Sub Caracteristica) (Opcional)

Usabilidade (Operabilidade)

Fator 1 de Gravidade Velocidade

0
0
6
1
6
2
6
1
2
2
0
0
0
0
4,67

Peso FG1=1
Fator 2 de Gravidade Bugs
Peso FG2=1
Fator 3 de Gravidade Outros_RNF
Peso FG3=2 ou 3
Fator 4 de Gravidade Extra
Peso FG4=1
Fator 5 de Gravidade Frequencia
Peso FG5=2
Fator 6 de Gravidade Espalhada
Peso FG6=2
Fator 7 de Gravidade Cliente
Peso FG7=3
Impacto Negativo

Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das informações analisadas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Itens de DT medidos:
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•

Por Time:
o Time A: 1; Time B: 3; Time C: 2 e Time D: 5

•

Quantidade total: 11

Pontos Fortes:
•

O uso da técnica planning poker para estimar o custo de pagamento da DT
trouxe simplicidade e agilidade para a medição da DT;

•

A possibilidade de escolher um fator de gravidade "personalizado" ajudou a
refinar o impacto da DT, diminuindo a subjetividade da estimativa;

•

Ao encontrar uma DT com abrangência muito grande, o time percebeu a
oportunidade de quebrar aquele item em itens menores, como se fossem
histórias técnicas, assim como eles fazem com as histórias de usuários. Isto
foi feito com o item de DT CDM0004, onde foram identificadas 131
transações IMS Mainframe sem execução nos últimos dois anos. O time B
sugeriu desativar a maior quantidade possível destes módulos durante o
R3, aproveitando os possíveis momentos de vale, por exemplo quando os
times ficam ociosos aguardando algum retorno de definição da área de
negócio para dar continuidade nos projetos;

•

Usar uma planilha com fórmulas e domínios de campos pré-cadastrados
tornou o preenchimento das informações mais rápido e padronizado e

•

O time reconheceu que a realização das atividades trouxe uma
compreensão nova do ponto de vista dos impactos causados pelas DTs.

Oportunidades de Melhoria:
•

Os times identificaram que foi gasto muito tempo na discussão da solução.
Por outro lado, entenderam ser uma atividade necessária para estimar
melhor o custo de pagamento da DT. Sugeriram para as iterações seguintes
que a análise fosse menos detalhada nesta cerimonia, e se necessário
fosse realizada uma conversa especifica de detalhamento, em momento
oportuno, somente com as pessoas envolvidas na execução do projeto de
pagamento da DT e
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•

Foi gasto muito tempo na avaliação e identificação de RNFs envolvidos,
utilizando como base as característica e subcaracterística dos RNFs. Os
times não perceberam valor em discutir as subcaraceristicas para fazer as
medições da DT, desta forma ficou acordado que esta parte do
procedimento seria eliminado nas iterações seguintes.

5.2.3 Planejamento
Neste passo, foi realizada a atividade e procedimentos relacionados à priorização
da DT da primeira iteração, conforme processo proposto neste trabalho na seção
3.4.1, conforme mostra a Figura 24.
Figura 24 – Passo de Planejamento da Ação
Etapa Preliminar - Contexto e Propósito
Ciclo da Pesquisa-Ação
Coleta e Feedback
dos Dados *
Implementação
e Avaliação

Monitoramento

Análise de
Dados

S3

Priorizar
DT

Planejamento
da Ação

*Início do ciclo

Fonte: Elaborada pela autora

A atividade priorizar DT engloba dois procedimentos: determinar a prioridade da
DT e representar a DT.
A fim de automatizar a determinação da prioridade da DT, a fórmula 3 descrita na
seção 3.4.1.2 foi introduzida na coluna Prioridade da aba Backlog destacada em
amarelo no Quadro 29. Após o preenchimento das informações relacionadas à
estimativa de custo e os valores atribuídos aos impactos dos fatores de gravidade e
seus respectivos pesos, a planilha calcula automaticamente o valor final do impacto,
e também a prioridade da DT.
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Para se chegar ao Backlog de DT priorizado é necessário ordenar a planilha em
ordem crescente de prioridade, e em seguida, em ordem decrescente de impacto para
se chegar a lista priorizada de itens de DT, conforme mostra o Quadro 29. Cada um
dos quatro times participantes tem um Backlog separado, por isso a priorização
demonstrada foi feita dentro do conjunto de itens de DT de cada time.
Quadro 28 – Prioridade dos itens de DT na R3_S1

Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

FIN0006

Time A

3

10,00

3,00

CDM0004

Time B

5

2,00

9,43

CDM0001

Time B

13

6,67

13,42

CDM0005

Time B

13

2,00

15,26

LC0002

Time C

3

3,00

7,62

LC0001

Time C

13

4,67

14,05

TC0003

Time D

3

2,00

8,54

TC0004

Time D

3

2,00

8,54

TC0005

Time D

3

2,00

8,54

TC0001

Time D

5

2,00

9,43

TC0002

Time D

8

2,80

10,76

Fonte: Elaborada pela autora

Para o procedimento representar a DT foi utilizada como apoio uma matriz de
Custo versus o Impacto Negativo, conforme descrito na seção 3.4.1.1. O eixo X
representa o custo de pagar a DT no momento atual, estimado na seção 3.3.1,
denominado Custo (DT); e o eixo Y representa o impacto negativo que o item da DT
está causando, ou pode vir a causar, caso seja postergado seu pagamento, levandose em conta esforços extras e impactos, conforme calculado na seção 3.3.2,
denominado VIN.
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O ponto P_MAX em vermelho na Figura 25 representa um item de DT hipotético
de maior prioridade, cujo custo de pagamento é zero e o impacto negativo é o máximo
possível, com valor atribuído dez. Os pontos em azul na Figura 25 representam os
custos de pagamento das DTs (eixo X) e impactos negativos (eixo Y) dos 11 itens de
DT identificados, medidos e com prioridade calculada, conforme mostra o Quadro 29.
Os itens de DT mais prioritários são aqueles que estão mais próximos de P_Max.
Pela Figura 25 pode se notar que o FIN0006 é o item de DT mais prioritário entre os
11 itens de DT plotados no gráfico.
Figura 25 – Representação dos Itens de DT na R3_S1

P_MAX

Prioridade FIN0006

Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das informações analisadas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Prioridades de DTs Determinadas:
•

Todas os itens de DT medidos tiveram sua prioridade determinada por meio
da fórmula da planilha Backlog, sendo assim a quantidade é a mesma
apresentada no passo anterior, na seção 5.2.3, e está replicada abaixo.

•

Por Time:
o Time A: 1; Time B: 3; Time C: 2 e Time D: 5

•

Quantidade total: 11
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Pontos Fortes:
•

A determinação da prioridade da DT foi automatizada pelo uso da planilha;

Oportunidades de Melhoria:
•

Os times não perceberam valor na utilização de um gráfico para representar
o custo de pagamento da DT (eixo X), o impacto negativo da DT (eixo Y) e
a prioridade da DT, expresso pela linha reta entre P_MAX e o ponto IDT (X,
Y), pois cada time tinha poucas DTs para lidar, não necessitando de uma
ferramenta visual para auxiliar na priorização. Desta forma, o procedimento
de representar graficamente a DT não foi adotado nas demais iterações.

•

A representação gráfica tornar-se-á útil quando os times tiverem uma
grande quantidade de itens de DT no Backlog, ou se for adotada alguma
estratégia de eliminação de DT mais ampla, que transcende os limites dos
times, onde seja importante detectar as DTs mais prioritárias no contexto da
empresa, e não somente dos times.

5.2.4 Implementação e Avaliação
Neste passo, foi realizada a atividade de compor o Backlog da Sprint da primeira
iteração, proposto neste trabalho na seção 3.4.2, conforme mostra a Figura 26.
Figura 26 – Passo de Implementação e Avaliação
S3

Etapa Preliminar - Contexto e Propósito

Compor
Backlog da
Sprint

Ciclo da Pesquisa-Ação
Coleta e Feedback
dos Dados *
Implementação
e Avaliação

Monitoramento

Planejamento
da Ação

Análise de
Dados

*Início do ciclo

Fonte: Elaborada pela autora

Na cerimônia de planejamento da S1 da R3, primeiramente os times avaliaram e
selecionaram as histórias de usuários que fariam parte da Sprint, com base na
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prioridade e capacidade dos times. Em seguida, analisaram os itens do Backlog de
DT a fim de verificar se havia sinergia de tais itens com os do Backlog da Sprint.
Os itens de DT que tinham sinergia, ou que tinham possibilidade de serem
atendidos com base na prioridade e capacidade dos times, foram incluídos no Backlog
da Sprint, conforme mostra o Quadro 30.
Quadro 29 – Itens de DT incluídos no Backlog da R3_S1

Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

FIN0006

Time A

3

10,00

3,00

CDM0004

Time B

5

2,00

9,43

LC0002

Time C

3

3,00

7,62

LC0001

Time C

13

4,67

14,05

TC0005

Time D

3

2,00

8,54

Fonte: Elaborada pela autora

Os times A e C conseguiram incluir todos os itens de DT que foram medidos no
passo anterior. O time B, incluiu o item CDM0004, que tinha a maior prioridade entre
os seus três itens medidos.
Já o time D, tinha três itens com os mesmos custos de pagamento e valores de
impacto negativo, e consequentemente, a mesma prioridade. Nenhum deles tinha
sinergia com as histórias de usuários incluídas no Backlog daquela Sprint, cuja
capacidade permitiria a inclusão de apenas um dos três itens.
O time sugeriu um novo critério de desempate para quando todos os definidos
anteriormente no processo fossem iguais. Avaliar qual dos itens o time tinha mais
conhecimento sobre o sistema e a solução envolvidos, provavelmente seria o mais
fácil de pagar. O item que atendeu este critério foi o TC0005.
A síntese das atividades envolvidas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Itens de DT incluídos na Sprint
•

Por Time:
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o Time A: 1; Time B: 1; Time C: 2 e Time D: 1
•

Quantidade total: 5

Pontos Fortes:
•

Os quatro times ficaram motivados em conseguir incluir o pagamento de
itens de DT na Sprint;

Oportunidades de Melhoria:
•

O time D se deparou com desafio de priorizar um entre três itens de DT que
tinham todos os critérios de priorização empatados. Nas discussões foi
sugerido levar em consideração o “conhecimento prévio no time” sobre o
sistema e a solução envolvidos como um fator de desempate adicional.

5.3

Segunda Iteração
A segunda iteração ocorreu nas cerimônias de planejamento da S2 do R3, dos

quatro times participantes, no período entre 28 de setembro e 16 de outubro de 2020.
Nesta seção são descritas as atividades e procedimentos realizados, os indicadores
medidos, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, que quando possível,
foram incluídas durante a pesquisa-ação.
As planilhas utilizadas nesta iteração foram chamadas Lista_DT_R3_S2.
5.3.1 Coleta e Feedback de Dados
Neste passo foram realizadas as atividades de identificação, classificação e
registro da DT da segunda iteração, proposto neste trabalho na seção 3.2, conforme
mostra a Figura 22.
Nesta iteração somente os times B e C trouxeram novos itens de DT para serem
discutidos, classificados e registrados no Backlog DT, conforme mostra o Quadro 31.
Para preservar o anonimato da empresa e dos times participantes, foram usadas
as iniciais dos nomes dos responsáveis pelas DTs, as informações de siglas foram
ocultadas e os campos de descrição e localização das DTs foram cortados na imagem.
Quadro 30 – DTs identificadas, classificadas e registradas na R3_S2
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Identificador

Área de TI

Time

Sigla Data

Responsável Título

Descrição

CDM0006

Cartões

Time B

BC

ECR

As funcionalidades de Cadastro de portador PManutenibilidade

28/09/2020

LC0003

Cartões

Time C

EQ6

28/09/2020

CMB

LC0004

Cartões

Time C

CB4

28/09/2020

AFDS

Disfunção de sistema
Servidores produtivos com
status em configuração

Hash da Origem do Cartão

Localização

Tipo DT

Servidores de produçãMódulo de integração Infraestrutura
O sistema de logistica Atualização do TrackingArquitetura

Fonte: Elaborada pela autora

Para exemplificar a dinâmica empregada neste passo, o Quadro 32 apresenta as
informações completas de um dos itens da DT do time C. O item de DT “LC0003” está
associado a uma condição onde os servidores de produção ainda estão com status
em configuração. Este status é usado quando uma aplicação é implantada em
servidores novos, enquanto está em piloto para que alguns procedimentos não sejam
executados, por exemplo monitoramentos computacional e de aplicação. Porém a
aplicação não está mais em piloto a alguns meses e ficou com esta DT pendente.
O tipo de DT escolhido foi o de infraestrutura por se tratar de um gap de
atualização das informações de governança de infraestrutura de servidores.
Quadro 31 – Exemplo de Registro de DTs da R3_S2
Identificador

LC0003

Área de TI

Cartões

Time

Time C

Sigla

CB4

Data

28/09/2020

Responsável

CMB

Título

Servidores produtivos com status em configuração

Descrição

Servidores de produção da aplicação de gestão de suprimentos não estão com status em uso

Localização

Módulo de integração com o SaaS (CPI)

Tipo DT

Infraestrutura

Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das informações coletadas e registradas neste passo é descrita a
seguir:
Pontos Fortes:
•

O time reconheceu que a realização das atividades trouxe mais consciência
sobre o tema levando a reflexões sobre adquirir ou não DTs durante o ciclo
de desenvolvimento dos projetos.

Oportunidades de Melhoria:
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Para as próximas iterações, foi sugerido incluir um campo no Backlog

•

informando a origem da DT, para se registrar onde ela foi adquirida, por
exemplo: um projeto, uma história de usuário, e etc. Pode ser também de
origem desconhecida.
Quantidade de Itens de DT identificados, classificados e registrados:
•

Por Time:
o Time A: 0; Time B: 1; Time C: 2 e Time D: 0.

•

Quantidade total: 3;

5.3.2 Análise dos Dados
Neste passo, foram realizadas as atividades e procedimentos relacionados a
medição da DT da segunda iteração, proposto neste trabalho na seção 3.3, conforme
mostra a Figura 23.
5.3.2.1 Estimar Custo da DT
O Quadro 33 apresenta as informações registradas e utilizadas na atividade de
estimar custo dos itens de DT da segunda iteração que envolveu a avaliação de três
itens de DT dos times B e C. A fim de preservar o anonimato da empresa e dos
sistemas envolvidos, os conteúdos da coluna “Solução Proposta” foram cortados na
captura da imagem.
Quadro 32 – Estimativas de custos de DTs na R3_S2
Identificador

Time

CDM0006

Time B

RNF Principal
(Opcional)

RNFs
Adicionais
(opicional)

Solução Proposta
Migrar as funcionalidades para o sistema de controle de cartõ

LC0003

Time C

2. Eficiencia no
Desempenho

LC0004

Time C

7. Manutenibilidade

Previsão de Pagamento
Tentar Priorizar a avaliação na próxima
sprint

Solicitar acesso de administrador no servidor para o usuário g Até final de outubro
1. Solicitação paliativa: usar arquivos batchs do sistema de em

1. Paliativo: R3S3;
2. Definitivo: Iniciar em R1/2021

Custo
13
3
13

Fonte: Elaborada pela autora

Para exemplificar a dinâmica empregada na estimativa de custo para pagamento
da DT, o Quadro 34 apresenta as informações completas utilizadas na estimativa de
custo do item de DT “LC0003” do time C.
O time identificou que o RNF “Eficiência no Desempenho” estava envolvido na
DT “LC0003”, uma vez que os servidores estavam sem monitoramento computacional,
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portanto sem a capacidade de avaliar a eficiência dos componentes de hardware e
software utilizados pela aplicação.
A solução para pagar esta DT envolve a solicitação de acesso de administrador
nos servidores de produção, ao usuário genérico da aplicação. Depois será
necessário fazer os testes de acesso, e por fim, solicitar a mudança de status para em
uso. Os participantes da cerimonia estimaram o custo de pagamento do item de DT,
de forma unanime na primeira tentativa, em 3 story points.
Quadro 33 – Exemplo de item de DT com avaliação de custo na R3_S2
Identificador

LC0003

Área de TI

Cartões

Time

Time C

Título

Servidores produtivos com status em configuração

Descrição

Servidores de produção da aplicação de gestão de
suprimentos não estão com status em uso

Localização

Módulo de integração com o SaaS (CPI)

Tipo DT

Infraestrutura

RNF Principal (Opcional)

2. Eficiencia no Desempenho

RNFs Adicionais (Sub
Caracteristica) (Opcional)
Solução Proposta

Solicitar acesso de administrador no servidor para o
usuário genérico, e depois solicitar a mudança de
status para em uso

Previsão de Pagamento

Até final de outubro

Custo

3

Fonte: Elaborada pela autora

5.3.2.2 Estimar Impacto da DT
Os times B e C indicaram quais dos sete fatores de gravidade estavam
associados às três DTs avaliadas atribuindo um grau de impacto, conforme descrito
na seção 3.3.2. O valor final do impacto negativo da DT, expresso pela média
ponderada dos fatores de gravidade considerados e respectivos pesos, está
destacado em azul no Quadro 35.
Quadro 34 – Estimativas de impacto negativo das DTs da R3_S2
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Fator 1 de
Gravidade
Velocidade

Peso Fator 2 de
FG1 Gravidade
=1
Bugs

Peso Fator 3 de
Peso
Fator 4 de Peso Fator 5 de
FG2 Gravidade
FG3
Gravidade FG4 Gravidade
=1
Outros_RNF =2 ou 3 Extra
=1
Frequencia

Peso Fator 6 de
FG5 Gravidade
=2
Espalhada

Peso Fator 7 de Peso
Impacto
FG6 Gravidade FG7
Negativo
=2
Cliente
=3

Identificador

Time

CDM0006

Time B

6

1

0

0

2

2

2

1

2

2

0

0

0

0

2,67

LC0003

Time C

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2,00

LC0004

Time C

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2,00

Fonte: Elaborada pela autora

A fim de elucidar a dinâmica empregada na avaliação de impacto da DT,
seguimos com o exemplo de avaliação do item de DT do time C “LC0003”. O único
impacto negativo encontrado pelo time foi o fator de gravidade 3, outros RNFs
diferentes de manutenibilidade. Como foi visto na seção 5.3.2.1, a “Eficiência no
Desempenho” foi pontuada como um RNF envolvido na DT.
O time C considerou que a gravidade do impacto era leve, pois naquele
momento a DT só estava afetando a avaliação de capacity de infraestrutura e a
atualização

de

informações

para

governança

de

infraestrutura.

O

valor

correspondente para gravidade leve é 2 e o peso adotado neste trabalho para um a
três RNFs envolvidos é 2.
A síntese das informações analisadas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Itens de DT medidos:
•

Por Time:
o Time A: 0; Time B: 1; Time C: 2 e Time D: 0

•

Quantidade total: 3

Pontos Fortes:
•

Os times não mencionaram pontos fortes neste passo da segunda iteração.

Oportunidades de Melhoria:
•

Os times não mencionaram oportunidades de melhoria neste passo da
segunda iteração.

5.3.3 Planejamento
Neste passo, foi realizada a atividade priorizar a DT e o procedimento determinar
a prioridade da DT da segunda iteração, conforme processo proposto neste trabalho
na seção 3.4.1, conforme mostra a Figura 24.
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O Quadro 36 apresenta o Backlog de DT priorizado com a adição dos três itens
de DT, dos times B e C, que foram identificadas e medidas na segunda iteração.
Quadro 35 – Prioridade dos itens de DT na R3_S2

Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

FIN0006

Time A

3

10,00

3,00

CDM0004

Time B

5

2,00

9,43

CDM0001

Time B

13

6,67

13,42

CDM0006

Time B

13

2,67

14,93

CDM0005

Time B

13

2,00

15,26

LC0002

Time C

3

3,00

7,62

LC0003

Time C

3

2,00

8,54

LC0001

Time C

13

4,67

14,05

LC0004

Time C

13

2,00

15,26

TC0003

Time D

3

2,00

8,54

TC0004

Time D

3

2,00

8,54

TC0005

Time D

3

2,00

8,54

TC0001

Time D

5

2,00

9,43

TC0002

Time D

8

2,80

10,76

Fonte: Elaborada pela autora

5.3.4 Implementação e Avaliação
Neste passo, foi realizada a atividade de compor o Backlog da Sprint para
segunda iteração da pesquisa-ação, proposto neste trabalho na seção 3.4.2, conforme
mostra a Figura 26.
Na cerimônia de planejamento da S2 da R3, primeiramente os times avaliaram e
selecionaram as histórias de usuários que fariam parte da Sprint, com base na
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prioridade e capacidade dos times. Em seguida, analisaram os itens do Backlog de
DT a fim de verificar se havia sinergia de tais itens com os do Backlog da Sprint.
Os itens de DT que tinham sinergia, ou que tinham possibilidade de serem
atendidos com base na prioridade e capacidade dos times, foram incluídos no Backlog
da Sprint, conforme mostra o Quadro 37.
Quadro 36 – Itens de DT incluídos no Backlog da R3_S2

Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

LC0003

Time C

3

2,00

8,54

TC0003

Time D

3

2,00

8,54

TC0004

Time D

3

2,00

8,54

Fonte: Elaborada pela autora

Na primeira iteração foram incluídos cinco itens de DT no Backlog da Sprint 1,
como nenhum deles foi concluído, manteve-se os 8 itens de DT em andamento na
R3_S2, como mostra o Quadro 38.
Quadro 37 – Itens de DT em andamento na R3_S2

Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

FIN0006

Time A

3

10,00

3,00

CDM0004

Time B

5

2,00

9,43

LC0002

Time C

3

3,00

7,62

LC0003

Time C

3

2,00

8,54

LC0001

Time C

13

4,67

14,05

TC0005

Time D

3

2,00

8,54

TC0003

Time D

3

2,00

8,54

TC0004

Time D

3

2,00

8,54
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Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das atividades envolvidas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Itens de DT incluídos na Sprint
•

Por Time:
o Time A: 0; Time B: 0; Time C: 1 e Time D: 2

•

Quantidade total: 3

Pontos Fortes:
•

Os time C e D ficaram motivados em conseguir incluir mais itens de DT para
serem pagos na Sprint.

Oportunidades de Melhoria:
•

Não foram sugeridas oportunidade de melhoria neste passo da pesquisaação durante a segunda iteração.

5.4

Terceira Iteração
A terceira iteração ocorreu nas cerimônias de planejamento da S3 do R3, dos

quatro times participantes, no período entre 19 de outubro e 6 de novembro de 2020.
Nesta seção são descritas as atividades e procedimentos realizados, os indicadores
medidos, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, que dentro possível, foram
incluídas durante a pesquisa-ação.
As planilhas utilizadas nesta iteração foram chamadas Lista_DT_R3_S3.
5.4.1 Coleta e Feedback de Dados
Neste passo, foram realizadas as atividades de identificação, classificação e
registro de DT da terceira iteração, proposto neste trabalho na seção 3.2, conforme
mostra a Figura 22.
Nesta iteração, foram incluídos duas informações relacionadas a origem da DT,
conforme sugerido nas oportunidade de melhoria da segunda iteração, descrito na
seção 5.3.1. A coluna “Origem (Opcional)” identifica onde a DT foi adquirida ou
descoberta, por exemplo um projeto, um problema em produção, uma oportunidade
de melhoria, e etc, podendo ser também de origem desconhecida. Como
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complemento foi criada a coluna “Código da Origem (Opcional)” para registrar o código
do projeto, da ocorrência, e etc.
As oportunidades de melhoria, encontradas pelos times de TI da empresa
participante, são registadas em um repositório centralizado denominado “Varal de
Oportunidades”. Na planilha de Backlog este tipo de origem foi chamada de Varal.
Estes itens tem um código numérico que os identifica no repositório central.
As duas colunas novas foram preenchidas para as DTs que já estavam no
Backlog e estão destacadas em laranja no Quadro 39.
Nesta iteração, somente o time A trouxe um novo item de DT, o “FIN’0011’ para
ser discutido, classificado e registrado no Backlog DT, conforme mostra Quadro 39. O
item foi detalhado no Quadro 40.
Para preservar o anonimato da empresa e dos times participantes, foram usadas
as iniciais dos nomes dos responsáveis pelas DTs, as informações de siglas foram
ocultadas e os campos de descrição e localização das DTs foram cortados na imagem,
conforme mostra o Quadro 39.
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Quadro 38 – Backlog de DT com dois campos novos
Identificador

Origem
(Opcional)

Código da
Origem
(Opcional)

Área de
Time
TI

FIN0001

Varal

2113

Sigla Data

Responsável Título

Descrição

Localização

Tipo DT

Cartões

Time A LJ1

21/08/2018

JR

Auto Scaling

Preparar o sistema pa Infraestrutura e ArquitRequisitos

FIN0002

Cartões

Time A BG4

04/09/2020

JR

Fontes do Portal de Negócios

O Portal de Negócios nSistema inteiro

FIN0003

Cartões

Time A BG4

04/09/2020

JR

Administrativo do Ecossistema

Tem uma parte que é Módulo AdminsitrativoRequisitos

Cartões

Time A OX

04/09/2020

JR

Erro 557

Quando mais de um oEmbossing

Defeito

Cartões

Time A AC6

04/09/2020

JR

Obsolescencia do serviço

Necessário migrar par Toda aplicação

Arquitetura

Cartões

Time A LJ1; OX; 04/09/2020

FL

Upgrade Sistema Operacional

Portal de Negócios e MSistema Operacional Infraestrutura

FIN0007

Cartões

Time A OX

04/09/2020

FL

Migração para Cloud

Evolução na camada dSistema inteiro

FIN0008

Cartões

Time A LJ1

04/09/2020

FL

Upgrade banco de dados Oracle

Banco de dados está eMódulos de atendimenInfraestrutura

FIN0009

Cartões

Time A

04/09/2020

FL

Restrição de uso de browser IE

Por enquanto não estáMódulos de Interface Requisitos

Cartões

Time A OX

04/09/2020

FL

Ambiente de Homologação

Criação de Ambiente dSistema inteiro

Cartões

Time A LJ1

20/10/2020

RS

Simulador de desenvolvimento

Simulador de acesso aMódulo de simulador Infraestrutura

FIN0004

Ocorrencia

FIN0005
FIN0006

FIN0010

Protocolo de
Segurança TLS

Varal

3014

FIN0011

OX ;
LJ1

Código

Arquitetura

Teste

CDM0001

Varal

2808

Cartões

Time B BC

08/01/2019

ECR

Migração para Cloud

Fazer recortes para seVárias partes

CDM0002

Varal

2813

Cartões

Time B BC

10/01/2019

MS

Redução de MIPS

Adequar os serviços d Todas as transações m Requisitos

CDM0003

Varal

3640

Cartões

Time B BC

21/08/2019

ECR

Atualização Endereço de
Correspondência

Cliente precisou solicitEmbossing batch

Defeito

CDM0004

Varal

3734

Cartões

Time B BC

02/09/2019

MS

Módulos sem uso

Analisar e desativar asVárias partes

Infraestrutura

CDM0005

Varal

3922

Cartões

Time B BC

20/09/2019

ECR

Disfunção de regras de tarifas

Atualmente os sistemaMódulos de tarifas par Processo

CDM0006

Legado

Cartões

Time B BC

28/09/2020

ECR

Disfunção de sistema

As funcionalidades de Cadastro de portador PManutenibilidade

LC0001

Projeto

Cartões

Time C CB4

11/09/2020

AFDS

Limitação de ocorrencias de faixas
de CEP

O sistema só mostra 5Módulo de parametrizaDefeito

LC0002

Projeto

DP-2016-0018627 Cartões

Time C EQ6

11/09/2020

MDS

Usuário genérico

Solicitação de usuário Módulo de integração Requisitos
Servidores de produçãMódulo de integração Infraestrutura

Arquitetura

LC0003

Projeto

DP-2016-0018627 Cartões

Time C EQ6

28/09/2020

CMB

Servidores produtivos com status
em configuração

LC0004

Projeto

Cartões

Time C CB4

28/09/2020

AFDS

Hash da Origem do Cartão

O sistema de logistica Atualização do TrackingArquitetura

TC0001

Varal

2817

Cartões

Time D VK

16/01/2019

AEL

Automação no pesquisa online

Ganho no tempo da d Processo Batch

TC0002

Varal

3730

Cartões

Time D PR

02/09/2019

GRBV

Módulos sem uso

Transações não utilizaTelas para fluxo de atu Requisitos

TC0003

Varal

4131

Cartões

Time D HC1

25/11/2019

CRS

Desativação de Sistema

Desativação da sigla HO sistema todo

Infraestrutura

TC0004

Varal

4132

Cartões

Time D UM

25/11/2019

CRS

Desativação de Sistema

Desativação da sigla UO sistema todo

Infraestrutura

TC0005

Varal

3881

Cartões

Time D IH1

18/09/2019

GRBV

Desativação de Sistema

Desativação da sigla IHO sistema todo

Infraestrutura

Processo

Fonte: Elaborada pela autora

O item de DT “FIN0011” está associado a um problema de acesso que impede
que o sistema seja depurado no ambiente de desenvolvimento. O time não conhece
a origem do problema. Foi selecionado o tipo de DT infraestrutura por se tratar de um
problema de acesso, provavelmente relacionado a alguma configuração nos
servidores.

116

Quadro 39 – Exemplo de Registro de DT da R3_S3
FIN0011

Identificador
Origem (Opcional)
Código da Origem (Opcional)
Área de TI

Cartões

Time

Time A

Sigla

CB4

Data

20/10/2020

Responsável

RS

Título

Simulador de desenvolvimento

Descrição

Simulador de acesso ao sistema de atendimento em tempo
de desenvolvimento não realiza login para depuração

Localização

Módulo de simulador do sistema de atendimento

Tipo DT

Infraestrutura

Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das informações coletadas e registradas neste passo é descrita a
seguir:
Pontos Fortes:
Os times não mencionaram pontos fortes para este passo da terceira iteração.

•

Oportunidades de Melhoria:
Os times não mencionaram oportunidades de melhoria para este passo da

•

terceira iteração.
Quantidade de Itens de DT identificados, classificados e registrados:
•

Por Time:
o Time A: 1; Time B: 0; Time C: 0 e Time D: 0.

•

Quantidade total: 1;

5.4.2 Análise dos Dados
Neste passo, foram realizadas as atividades e procedimentos relacionados a
medição de DT da terceira iteração, proposto neste trabalho na seção 3.3, conforme
mostra a Figura 23.
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Nesta iteração o time C mediu dois itens de DT: “FIN0008” e “FIN0010”, que foram
identificados na primeira iteração, mas estavam aguardando no Backlog para serem
medidos (ver seções 5.2.1 e 5.2.2), além do item “FIN0011” que foi identificado nesta
iteração, conforme descrito na seção 5.4.1. O time B também mediu o item de DT
CDM0002 que estava aguardando no Backlog.
5.4.2.1 Estimar Custo da DT
O Quadro 41 apresenta as informações registradas e utilizadas na atividade de
estimar custo dos itens de DT da terceira iteração. A fim de preservar o anonimato da
empresa e dos sistemas envolvidos, os conteúdos da coluna “Solução Proposta”
foram cortados na captura da imagem.
Quadro 40 – Estimativas de custos de DTs na R3_S3
RNFs Adicionais
(Sub
Caracteristica)
(Opcional)

Previsão de
Pagamento

Identificador

Time

RNF Principal
(Opcional)

FIN0008

Time A

5. Confiabilidade

(Disponibilidade)

FIN0010

Time A

7. Manutenibilidade

Confiabilidade
(Maturidade)

FIN0011

Time A

7. Manutenibilidade

Investigar

CDM0002

Time B

2. Eficiencia no
Desempenho

Avaliar as
Migrar gradativamente o leg oportunidades
3
durantes as sprints.

Solução Proposta

Custo

Avaliar na próxima
Migrar a versão do banco de
5
Sprint
Avaliar na próxima
Avaliar se vale a pena, uma v
13
Sprint
R3 2020

5

Fonte: Elaborada pela autora

Para exemplificar a dinâmica empregada na estimativa de custo para pagamento
da DT, o Quadro 42 apresenta as informações completas utilizadas na estimativa de
custo do item de DT “FIN0011” do time A.
O time não identificou RNFs envolvidos na DT. Na primeira rodada do planning
poker os participantes da cerimonia estimaram o custo de pagamento do item de DT
em 3, 5 e 8 story points. Os participantes que estimaram em 3 e 8 colocaram seus
pontos e vista, sendo que a pessoa que estimou 3 explicou que em sua opinião a
solução exigiria pouco esforço e não seria complexa, porém a pessoa que estimou 8,
explicou que estimou um esforço maior devido ao time ainda não saber qual seria a
solução.
Após as discussões os participantes entenderam que poderiam chegar a um
meio termo. Jogaram uma nova rodada do planning poker e a estimativa de 5 story
points foi unanime.
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Quadro 41 – Exemplo de item de DT com avaliação de custo na R3_S3
Identificador

FIN0011

Time

Time A

Título

Simulador de desenvolvimento

Descrição

Simulador de acesso ao sistema de atendimento em tempo
de desenvolvimento não realiza login para depuração

Localização

Módulo de simulador do sistema de atendimento

Tipo DT

Infraestrutura

RNF Principal (Opcional)
RNFs Adicionais (Sub
Caracteristica) (Opcional)
Solução Proposta

Investigar

Previsão de Pagamento

R3 2020

Custo

5

Fonte: Elaborada pela autora

5.4.2.2 Estimar Impacto da DT
Os time A e B avaliaram quais dos sete fatores de gravidade estavam associados
às quatro DT atribuindo-lhes um grau de impacto, conforme descrito na seção 3.3.2.
O valor final do impacto negativo da DT, expresso pela média ponderada dos fatores
de gravidade considerados e respectivos pesos, está destacado em azul no Quadro
43.
Quadro 42 – Estimativas de impacto negativo das DTs da R3_S3
Fator 1 de Peso Fator 2 de
Gravidade FG1 Gravidade
Velocidade =1
Bugs

Peso
Peso Fator 3 de
Fator 4 de Peso Fator 5 de
FG3
FG2 Gravidade
Gravidade FG4 Gravidade
=2 ou
=1
Outros_RNF
Extra
=1
Frequencia
3

Peso Fator 6 de
FG5 Gravidade
=2
Espalhada

Peso Fator 7 de Peso
FG6 Gravidade FG7
=2
Cliente
=3

Impacto
Negativo

Identificador

Time

FIN0008

Time A

0

0

0

0

2

2

6

1

0

0

0

0

0

0

3,33

FIN0010

Time A

10

1

0

0

2

2

0

0

2

1

2

2

0

0

3,33

FIN0011

Time A

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,00

CDM0002

Time B

0

0

0

0

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

2,00

Fonte: Elaborada pela autora

A fim de elucidar a dinâmica empregada na avaliação de impacto da DT,
seguimos com o exemplo de avaliação do item de DT do time A “FIN0011”. O único
fator de gravidade considerado pelo time foi o fator 1 “Velocidade”, pois o não
pagamento deste item de DT está reduzindo a velocidade de desenvolvimento do
time, consequentemente a capacidade e evolução e manutenção do sistema.
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O time A entendeu que a gravidade do impacto era moderado, levando em
consideração a quantidade de projetos do Backlog que precisarão deste módulo. O
valor correspondente para gravidade leve é 6. O peso adotado neste estudo para o
fator 1 de gravidade é 1.
A síntese das informações analisadas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Itens de DT medidos:
•

Por Time:
o Time A: 3; Time B: 1; Time C: 0 e Time D: 0

•

Quantidade total: 4

Pontos Fortes:
•

Os times não mencionaram pontos fortes neste passo da terceira iteração.

Oportunidades de Melhoria:
•

Os times não mencionaram oportunidades de melhoria neste passo da
terceira iteração.

5.4.3 Planejamento
Neste passo, foi realizada a atividade priorizar a DT e o procedimento determinar
a prioridade da DT da terceira iteração, conforme processo proposto neste trabalho
na seção 3.4.1, conforme mostra a Figura 24.
O Quadro 44 apresenta o Backlog de DT priorizado com a adição dos quatro itens
de DT medidos pelos times A e B na terceira iteração.
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Quadro 43 – Prioridade dos itens de DT na R3_S3

Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

FIN0006

Time A

3

10,00

3,00

FIN0011

Time A

5

6,00

6,40

FIN0008

Time A

5

3,33

8,33

FIN0010

Time A

13

3,33

14,61

CDM0002

Time B

3

2,00

8,54

CDM0004

Time B

5

2,00

9,43

CDM0001

Time B

13

6,67

13,42

CDM0006

Time B

13

2,67

14,93

CDM0005

Time B

13

2,00

15,26

LC0002

Time C

3

3,00

7,62

LC0003

Time C

3

2,00

8,54

LC0001

Time C

13

4,67

14,05

LC0004

Time C

13

2,00

15,26

TC0003

Time D

3

2,00

8,54

TC0004

Time D

3

2,00

8,54

TC0005

Time D

3

2,00

8,54

TC0001

Time D

5

2,00

9,43

TC0002

Time D

8

2,80

10,76

Fonte: Elaborada pela autora
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5.4.4 Implementação e Avaliação
Neste passo, foi realizada a atividade de compor o Backlog da Sprint da terceira
iteração da pesquisa-ação, proposto neste trabalho na seção 3.4.2, conforme mostra
a Figura 26.
Na cerimônia de planejamento da S3 da R3, primeiramente os times avaliaram e
selecionaram as histórias de usuários que fariam parte da Sprint, com base na
prioridade e capacidade dos times. Em seguida, analisaram os itens do Backlog de
DT a fim de verificar se havia sinergia de tais itens com os do Backlog da Sprint.
Os quatro itens de DT que tinham sinergia, ou que poderiam ser atendidos com
base na prioridade e capacidade dos times, foram incluídos no Backlog da Sprint,
conforme mostra o Quadro 45.
Quadro 44 – Itens de DT incluídos no Backlog da R3_S3
Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

Time A

5

6,00

6,40

CDM0002

Time B

3

2,00

8,54

LC0004

Time C

13

2,00

15,26

TC0002

Time D

8

2,80

10,76

Identificador

Time

FIN0011

Fonte: Elaborada pela autora

Na primeira e segunda iteração foram incluídos cinco e três itens de DT no
Backlog, respectivamente das Sprints 1 e 2. Como o time C efetuou o pagamento do
item de DT LC0002, ficaram no total 11 itens de DT em andamento na R3_S3, como
mostra o Quadro 46.
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Quadro 45 – Itens de DT em andamento na R3_S3

Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

FIN0006

Time A

3

10,00

3,00

FIN0011

Time A

5

6,00

6,40

CDM0002

Time B

3

2,00

8,54

CDM0004

Time B

5

2,00

9,43

LC0003

Time C

3

2,00

8,54

LC0001

Time C

13

4,67

14,05

LC0004

Time C

13

2,00

15,26

TC0003

Time D

3

2,00

8,54

TC0004

Time D

3

2,00

8,54

TC0005

Time D

3

2,00

8,54

TC0002

Time D

8

2,80

10,76

Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das atividades envolvidas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Itens de DT incluídos na Sprint
•

Por Time:
o Time A: 1; Time B: 1; Time C: 1 e Time D: 1

•

Quantidade total: 3

Pontos Fortes:
•

Todos os times ficaram motivados em conseguir incluir mais itens de DT
para serem pagos na Sprint e

•

O time C se sentiu mais estimulado com o pagamento da primeira DT na
terceira iteração da pesquisa-ação.

Oportunidades de Melhoria:
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•

Não foram sugeridas oportunidade de melhoria neste passo da pesquisaação durante a terceira iteração.

5.5

Quarta Iteração
A quarta iteração ocorreu nas cerimônias de planejamento da S4 do R3, dos

quatro times participantes, no período entre 9 a 27 de novembro de 2020. Nesta seção
são descritas as atividades e procedimentos realizados, os indicadores medidos, os
pontos fortes e as oportunidades de melhoria, que quando possível, foram incluídas
durante a pesquisa-ação.
As planilhas utilizadas nesta iteração foram chamadas Lista_DT_R3_S4.
5.5.1 Coleta e Feedback de Dados
Neste passo, foram realizadas as atividades de identificação, classificação e
registro da DT da quarta iteração proposto neste trabalho na seção 3.2, conforme
mostra a Figura 22.
Nesta iteração os times B e C trouxeram três novos itens de DT para serem
discutidos, classificados e registrados no Backlog DT, conforme mostra o Quadro 47.
Para preservar o anonimato da empresa e dos times participantes, foram usadas
as iniciais dos nomes dos responsáveis pelas DTs, as informações de siglas foram
ocultadas e os campos de descrição e localização das DTs foram cortados na imagem.
Quadro 46 – DTs identificadas, classificadas e registradas na R3_S4
Identificador

Código da
Origem
Origem
(Opcional)
(Opcional)

Área de
Time
TI

CDM0007

Legado

Cartões

Time B BC

09/11/2020

ECR

CDM0008

Legado

Cartões

Time B BC

09/11/2020

ECR

LC0005

Projeto

DP-2016-0018627 Cartões

Time C EQ6

09/11/2020

MDS

Sigla Data

Responsável Título

Descrição

Consulta às informações de
hash em outro sistema
Alguns casos de status de
Status do cartão desatualizado
cartão desatualizados
Duplicidade de informações
Correção de índice em tabela SQL
referente a emissão e
Hash de Cartões

Localização

Tipo DT

Módulos de consulta
Arquitetura
e atualização
Módulos de
Defeito
atualização de status
Banco de dados seis

Defeito

Fonte: Elaborada pela autora

Para exemplificar a dinâmica empregada neste passo, o Quadro 48 apresenta as
informações completas do item “LC0005” trazido pelo time C. O item refere-se a uma
definição errada da chave primária de uma das tabelas do banco de dados do sistema
de gerenciador de suprimentos de cartões. Como consequência, o sistema está
gerando informações duplicadas na tabela do banco de dados. Desta forma, o tipo de
DT escolhido foi “Defeito”.
Quadro 47 – Exemplo de Registro de DT da R3_S4
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Identificador

LC0005

Origem (Opcional)

Projeto

Código da Origem (Opcional)

DP-2016-0018627

Área de TI

Cartões

Time

Time C

Sigla

CB4

Data

09/11/2020

Responsável

MDS

Título

Correção de índice em tabela SQL

Descrição

Duplicidade de informações referente a emissão e estoque de
cartões no banco de dados do sistema de gerenciamento de
suprimentos de cartões. (incidente INC0417529 em 25/9/2020)

Localização

Banco de dados DBEQ600

Tipo DT

Defeito

Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das informações coletadas e registradas neste passo é descrita a
seguir:
Pontos Fortes:
Os times não mencionaram pontos fortes para este passo da quarta iteração.

•

Oportunidades de Melhoria:
Os times não mencionaram oportunidades de melhoria para este passo da

•

quarta iteração.
Quantidade de Itens de DT identificados, classificados e registrados:
•

Por Time:
o Time A: 0; Time B: 2; Time C: 1 e Time D: 0.

•

Quantidade total: 3;

5.5.2 Análise dos Dados
Neste passo, foram realizadas as atividades e procedimentos relacionados a
medição de DT da quarta iteração, proposto neste trabalho na seção 3.3, conforme
mostra a Figura 23.
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Nesta iteração, o time B mediu o item de DT “CDM0003” que foi identificado na
primeira iteração, mas estava aguardando no Backlog para ser medido (ver seções
5.2.1 e 5.2.2). Além deste item, os times B e C também mediram os itens “CDM0007”
e “LC0005” que foram identificados nesta iteração, conforme descrito na seção 5.5.1.
5.5.2.1 Estimar Custo da DT
O Quadro 49 apresenta as informações registradas e utilizadas na atividade de
estimar custo dos itens de DT da quarta iteração. A fim de preservar o anonimato da
empresa e dos sistemas envolvidos, os conteúdos da coluna “Solução Proposta”
foram cortados na captura da imagem.
Quadro 48 – Estimativas de custos de DTs na R3_S4
RNF Principal
(Opcional)

Identificador

Time

CDM0003

Time B

1. Suportabilidade
Funcional

CDM0007

Time B

2. Eficiencia no
Desempenho

LC0005

Time C

1. Suportabilidade
Funcional

RNFs Adicionais
(Sub
Caracteristica)
(Opcional)

Manutenibilidade

Solução Proposta
Avaliar criação de um arquivo "reentrante"
Incluir movimentos na rotina de
atualização de hashs a fim de
otimizar as transações online
1. Paliativo: limpar a base para tirar
o impacto da área operacional
2. Definitivo: realizar a alteração da
chave primária de sequencial para
composta, utilizando todos os
campos necessários. Em seguida
adequar todos os fluxos que a
utilizam

Previsão de Pagamento

Custo

Iniciar na S4 e concluir na R1-2021

5

Avaliar sinergia com projeto de
catão de débito PJ em anfamento

8

Sem previsão

13

Fonte: Elaborada pela autora

Para exemplificar a dinâmica empregada na estimativa de custo para pagamento
da DT, o Quadro 50 apresenta as informações completas utilizadas na estimativa de
custo de pagamento do item de DT “LC0005” do time C.
O time identificou o RNF “1. Suportabilidade Funcional” envolvido na DT, uma
vez que a capacidade do sistema em prover as informações corretas para serem
utilizadas pela área operacional foi comprometido. Para minimizar este impacto o time
identificou uma solução paliativa para ser feita de imediato, onde as informações
duplicadas seriam excluídas da base.
Dado que a solução do problema envolve a alteração, teste e homologação de
todos os fluxos que utilizam a chave primária do banco de dados, cuja quantidade é
grande, o time estimou em 13 story points como custo de pagamento do item, na
primeira rodada do planning poker de forma unanime.
Quadro 49 – Exemplo de avaliação de custo de pagamento de DT na R3_S4
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Identificador

LC0005

Time

Time C

Título

Correção de índice em tabela SQL

Descrição

Duplicidade de informações referente a emissão e estoque de cartões no banco de dados
do sistema de gerenciamento de suprimentos de cartões.

Localização

Banco de dados DBEQ600

Tipo DT

Defeito

RNF Principal (Opcional)

1. Suportabilidade Funcional

RNFs Adicionais (Sub Caracteristica) (Opcional)
Solução Proposta

1. Paliativo: limpar a base para tirar o impacto da área operacional
2. Definitivo: realizar a alteração da chave primária de sequencial para composta, utilizando
todos os campos necessários. Em seguida adequar todos os fluxos que a utilizam.

Previsão de Pagamento

Sem previsão

Custo

13

Fonte: Elaborada pela autora

5.5.2.2 Estimar Impacto da DT
Os time B e C avaliaram quais dos sete fatores de gravidade estavam associados
às três DT atribuindo-lhes um grau de impacto, conforme descrito na seção 3.3.2. O
valor final do impacto negativo da DT, expresso pela média ponderada dos fatores de
gravidade considerados e respectivos pesos, está destacado em azul no Quadro 51.
Quadro 50 – Estimativas de impacto negativo das DTs da R3_S4
Fator 1 de Peso Fator 2 de
Gravidade FG1 Gravidade
Velocidade =1
Bugs

Peso
Peso Fator 3 de
Fator 4 de Peso Fator 5 de
FG3
FG2 Gravidade
Gravidade FG4 Gravidade
=2 ou
Extra
=1
Frequencia
=1
Outros_RNF
3

Peso Fator 6 de
FG5 Gravidade
=2
Espalhada

Peso Fator 7 de Peso
FG6 Gravidade FG7
Cliente
=3
=2

Impacto
Negativo

Identificador

Time

CDM0003

Time B

0

0

2

1

2

2

0

0

2

2

0

0

2

3

2,00

CDM0007

Time B

2

1

0

0

2

2

2

1

10

2

2

2

0

0

4,00

LC0005

Time C

0

0

6

1

2

2

2

1

2

2

6

2

0

0

3,50

Fonte: Elaborada pela autora

A fim de explanar a dinâmica empregada na análise de impacto da DT, seguimos
com o exemplo de avaliação do item de DT do time C “LC0005”. Dos sete fatores de
gravidade, cinco tiveram classificação entre leve e alta. A seguir são apresentadas as
considerações para cada um dos fatores.
• Fator 1: Diminuição da velocidade de desenvolvimento. Na opinião do
time C a DT avaliada não influenciava a velocidade de desenvolvimento do time. Neste
caso, o valor atribuído e o peso são zero.
• Fator 2: Defeitos (bugs) relacionados ao item DT. A DT avaliada é do tipo
defeito. Desta forma, o fator 2 estava presente. O time considerou que a gravidade
era moderada, uma vez que afetava de forma parcial as atividades da área
operacional do banco. O valor correspondente para gravidade moderada é 6 e o peso
adotado neste trabalho para este fator é 1.
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• Fator 3: Outras qualidades comprometidas. Neste item são avaliadas os
demais sete RNFs descritos em ISO/IEC 25010 (2011), descritas na subseção 3.2.1,
excluindo o de manutenibilidade. Foi encontrado o RNF associados ao item de DT:
Suportabilidade Funcional. O time C considerou que a gravidade do fator era leve,
pois a solução paliativa diminuirá o impacto pontual nas atividades da área
operacional do banco. O valor correspondente para gravidade leve é 2 e o peso
adotado neste trabalho para um a três RNFs impactados é 2.
• Fator 4: Outros custos extras. O time C escolheu o tema “Processo de
Negócio” para este fator, que significa que o não pagamento da DT está causando
algum impacto no processo de negócio, por exemplo a necessidade de alguma
atividade manual para contornar os efeitos da DT. O time C considerou que a
gravidade do impacto era leve, pelo mesmo motivo do fator 3, ou seja, a solução
paliativa diminuirá o impacto, que já era pontual. O valor correspondente para
gravidade leve é 2 e o peso adotado neste trabalho para este fator é 1.
• Fator 5: Frequência do problema. A gravidade do juros está relacionada à
frequência com que o impacto negativo ocorre. O time C verificou que o impacto da
LC0005 está relacionado a condições especificas, não muito frequentes, desta forma
atribuiu uma gravidade leve para o fator. O valor correspondente para gravidade leve
é 2 e o peso adotado neste trabalho para este fator é 2.
• Fator 6: Espalhada no sistema. A DT LC0005 está espalhada em diversas
partes do sistema, por isso o time considerou a gravidade moderada. Desta forma, o
valor atribuído para este fator foi 6 e o peso 2.
• Fator 7: Clientes afetados. A DT LC0005 não afeta clientes, ou seja, não foi
considerado impacto para este fator. Desta forma, o valor atribuído para este fator foi
zero, assim com seu peso.
A média ponderada dos pesos e valores dos cinco fatores de gravidade com
impacto negativo corresponde ao valor do impacto negativo final da DT. No caso do
item de DT LC0005 este valor é 3,50, conforme mostra o Quadro 51.
A síntese das informações analisadas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Itens de DT medidos:
•

Por Time:
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o Time A: 0; Time B: 2; Time C: 1 e Time D: 0
•

Quantidade total: 3

Pontos Fortes:
•

Os times não mencionaram pontos fortes neste passo da terceira iteração.

Oportunidades de Melhoria:
•

Os times não mencionaram oportunidades de melhoria neste passo da
terceira iteração.

5.5.3 Planejamento
Neste passo, foi realizada a atividade priorizar a DT e o procedimento determinar
a prioridade da DT da quarta iteração, conforme processo proposto neste trabalho na
seção 3.4.1, conforme mostra a Figura 24.
O Quadro 52 apresenta o Backlog de DT priorizado com a adição dos três itens
de DT medidos pelos times B e C na quarta iteração.
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Quadro 51 – Prioridade dos itens de DT na R3_S4
Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

FIN0006

Time A

3

10,00

3,00

FIN0011

Time A

5

6,00

6,40

FIN0008

Time A

5

3,33

8,33

FIN0010

Time A

13

3,33

14,61

CDM0002

Time B

3

2,00

8,54

CDM0004

Time B

5

2,00

9,43

CDM0003

Time B

5

2,00

9,43

CDM0007

Time B

8

4,00

10,00

CDM0001

Time B

13

6,67

13,42

CDM0006

Time B

13

2,67

14,93

CDM0005

Time B

13

2,00

15,26

LC0003

Time C

3

2,00

8,54

LC0001

Time C

13

4,67

14,05

LC0005

Time C

13

3,50

14,53

LC0004

Time C

13

2,00

15,26

TC0003

Time D

3

2,00

8,54

TC0004

Time D

3

2,00

8,54

TC0005

Time D

3

2,00

8,54

TC0001

Time D

5

2,00

9,43

TC0002

Time D

8

2,80

10,76

Fonte: Elaborada pela autora
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5.5.4 Implementação e Avaliação
Neste passo, foi realizada a atividade de compor o Backlog da Sprint da quarta
iteração da pesquisa-ação, proposto neste trabalho na seção 3.4.2, conforme mostra
a Figura 26.
Na cerimônia de planejamento da S4 da R3, primeiramente os times avaliaram e
selecionaram as histórias de usuários que fariam parte da Sprint, com base na
prioridade e capacidade dos times. Em seguida, analisaram os itens do Backlog de
DT a fim de verificar se havia sinergia de tais itens com os do Backlog da Sprint.
Os dois itens de DT que tinham sinergia, ou que poderiam ser atendidos com base
na prioridade e capacidade dos times, foram incluídos no Backlog da Sprint, conforme
mostra o Quadro 53.
Quadro 52 – Itens de DT incluídos no Backlog da R3_S4
Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

CDM0003

Time B

5

2,00

9,43

CDM0007

Time B

8

4,00

10,00

Fonte: Elaborada pela autora

Na primeira, segunda e terceira iteração foram incluídos cinco, três e quatro itens
de DT no Backlog, respectivamente das Sprints 1, 2 e 3. Como o time C efetuou o
pagamento do item de DT LC0001, ficaram no total 12 itens de DT em andamento na
R3_S4, como mostra o Quadro 54.
Quadro 53 – Itens de DT em andamento na R3_S4
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Identificador

Time

Custo

Impacto
Negativo

Prioridade

FIN0006

Time A

3

10,00

3,00

FIN0011

Time A

5

6,00

6,40

CDM0002

Time B

3

2,00

8,54

CDM0004

Time B

5

2,00

9,43

CDM0003

Time B

5

2,00

9,43

CDM0007

Time B

8

4,00

10,00

LC0003

Time C

3

2,00

8,54

LC0004

Time C

13

2,00

15,26

TC0003

Time D

3

2,00

8,54

TC0004

Time D

3

2,00

8,54

TC0005

Time D

3

2,00

8,54

TC0002

Time D

8

2,80

10,76

Fonte: Elaborada pela autora

A síntese das atividades envolvidas neste passo é descrita a seguir:
Quantidade de Itens de DT incluídos na Sprint
•

Por Time:
o Time A: 0; Time B: 2; Time C: 0 e Time D: 0

•

Quantidade total: 2

Pontos Fortes:
•

O time B ficou motivado em conseguir incluir mais itens de DT para serem
pagos na Sprint e

•

O time C se sentiu mais estimulado com o pagamento da segunda DT na
quarta iteração da pesquisa-ação.

Oportunidades de Melhoria:
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•

Não foi sugerida oportunidade de melhoria neste passo da pesquisa-ação
durante a quarta iteração

5.6

Consolidação dos Resultados
O processo proposto de identificação, medição e priorização da DT foi aplicado

dezesseis vezes nas cerimônias de planejamento das quatro Sprints do R3, dos quatro
times participantes, conforme detalhado nas seções 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.
O Quadro 55 mostra a agenda das cerimonias incluindo as informações do
período de cada Sprint, as datas de realização, assim como a quantidade de
participantes e a duração de cada reunião.
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Quadro 54 – Agenda das Cerimonias de Planejamento das Sprints do R3
Release 3 de 2020
(8/9 a 27/11)
Primeira Iteração
Sprint 1
Release 3 de 2020
(8 a 25/9)
Segunda Iteração
Sprint 2
Release 3 de 2020
(28/9 a 16/10)
Terceira Iteração
Sprint 3
Release 3 de 2020
(19/10 a 6/11)
Quarta Iteração
Sprint 4
Release 3 de 2020
(9 a 27/11)

Time

Data

Participantes

Duração

Time A

10-set

12

1h 35min

Time B

14-set

8

1h 8min

Time C

11-set

11

1h 5min

Time D

11-set

8

1h 5min

Time A

29-set

3

29 min

Time B

28-set

3

27 min

Time C

28-set

4

24 min

Time D

28-set

4

13 min

Time A

20-out

7

1h

Time B

21-out

9

22 min

Time C

19-out

9

10 min

Time D

19-out

9

27 min

Time A

9-nov

9

10 min

Time B

9-nov

9

49 min

Time C

9-nov

10

47 min

Time D

16-nov

4

17 min

Fonte: Elaborada pela autora

A Quadro 56 mostra o caminho percorrido pelos itens de DT ao longo do processo
por meio dos quatro passos da condução da pesquisa-ação. São apresentados os
itens de DT identificados, medidos, incluídos no Backlog das Sprints, em andamento
e pagos em cada uma das quatro Sprints.
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Quadro 55 – Itens de DT tratados ao longo dos quatro passos da pesquisa-ação
Resumo

Primeira
Iteração
Sprint 1
Release 3
de 2020
(8 a 25/9)

Time

DTs em
DTs
DTs Incluídas
DTs Medidas
Andamento
Identificadas
na Sprint
na Sprint

Time A

FIN0001 a
FIN0010

Time B

CDM0001 a
CDM0005

Time C
Time D

LC0001 e
LC0002
TC0001 a
TC0005

FIN0006
CDM0001,
CDM0004,
CDM0005
LC0001,
LC0002
TC0001 a
TC0005

FIN0006

FIN0006

CDM0004

CDM0004

LC0001,
LC0002

LC0001,
LC0002

TC0005

TC0005

Time A

Segunda
Iteração Time B
Sprint 2
Release 3 Time C
2020
(28/9 a
16/10)
Time D

Time A

FIN0006
CDM0006

CDM0006

CDM0004

LC0003,
LC0004

LC0003,
LC0004

LC0003

LC0001,
LC0002,
LC0003

TC0003,
TC0004

TC0003,
TC0004,
TC0005

FIN0008,
FIN0010,
FIN0011

FIN0011

FIN0006,
FIN0011

CDM0002

CDM0002

FIN0011

Terceira
Iteração Time B
Sprint 3
Release 3
Time C
2020
(19/10 a
6/11)

LC0004

Time D

TC0002

Time A
Quarta
Time B
Iteração
Sprint 4
Release 3
Time C
2020
(9 a 27/11)

DTs
Pagas na
Sprint

CDM0007,
CDM0008

CDM0003,
CDM0007

LC0005

LC0005

Time D

Fonte: Elaborada pela autora

CDM0003,
CDM0007

CDM0002,
CDM0004
LC0001,
LC0003,
LC0004
TC0002,
TC0003,
TC0004,
TC0005
FIN0006,
FIN0011
CDM0002,
CDM0004,
CDM0003,
CDM0007
LC0003,
LC0004
TC0002,
TC0003,
TC0004,
TC0005

LC0002

LC0001
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A condução da pesquisa-ação foi realizada no período da pandemia do COVID19, onde os times participantes estavam cem por cento do tempo em trabalho remoto.
Esta condição facilitou o envolvimento dos times, uma vez que não havia restrição de
disponibilidade ou tamanho de sala de reunião e tempo gasto em deslocamento entre
prédios ou andares entre uma reunião e outra. A adoção da ferramenta Microsoft
Teams também ajudou na comunicação e colaboração, fornecendo uma combinação
de funcionalidades como bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos
e integração com outros aplicativos usados pelos times.
Por outro lado, a escassez da comunicação não verbal dificultou a percepção se
havia alguma dúvida entre os participantes. A falta de recursos visuais próximos dos
times, muito utilizados na empresa pesquisada, impediu a demonstração da gestão
visual contínua das tarefas dos projetos e dos indicadores. Os times tinham a sua
disposição uma televisão de 40 polegadas instalada próxima às mesas que
funcionava como um grande monitor, além de quadro branco para anotações e painéis
informativos, para apoiar a gestão visual.
Ao longo da etapa de monitoramento das quatro iterações da pesquisa-ação
foram sugeridas melhorias no processo, descritas resumidamente a seguir:
•

Inclusão de informações no Backlog de DT: origem da DT; área de TI, time e
código do sistema responsáveis pela DT; título da DT; RNFs principal e
adicionais envolvidos na DT; solução proposta e previsão de pagamento da DT.
Estas informações poderão ser úteis no acompanhamento da quitação da DT,
e também na identificação das principais causas raízes que as originaram,
auxiliando a encontrar formas de mitigar a ocorrência de novas.

•

Quando a prioridade, o custo de pagamento e o valor de impacto negativo
forem iguais para dois itens de DT, um critério de desempate possível seria
avaliar e priorizar aquele cujo conhecimento no time sobre o sistema e a
solução seja maior.

•

A estimativa de custo da DT utilizou a técnica de Planning Poker para estimar
a quantidade de story points para pagá-la, considerando esforço e tamanho
relativos aos itens. A autora da pesquisa sugeriu considerar o conhecimento
prévio do time nos módulos envolvidos na DT como um fator que poderia
reduzir ou aumentar o custo dependendo do grau de conhecimento. Seria uma
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forma de aprimorar a estimativa de custo, e consequentemente, melhorar os
critérios de priorização.
•

Os times concluíram que a representação gráfica dos itens de DT tornar-se-ia
útil em times com grande quantidade de itens no Backlog de DT, ou se fosse
adotada alguma estratégia de eliminação de DT mais ampla que permeasse
vários times, onde fosse relevante detectar as DTs mais prioritárias no contexto
geral da empresa, e não somente dos times. Esta sugestão não foi testada,
pois os cenários descritos não ocorreram durante o período da pesquisa-ação.
Do ponto de vista comportamental, foi possível observar as seguintes mudanças

de atitudes nos times participantes da pesquisa:
I.

Motivação ao conseguir priorizar e pagar suas dívidas técnicas;

II.

Engajamento dos times na missão de fazer a gestão da plataforma, que
antes ficava sob responsabilidade de apenas alguns membros
específicos;

III.

Havia uma preocupação no ambiente relacionada ao modo como os
times de TI conseguiriam mostrar valor na priorização das DTs perante
o time de negócio, que em breve estará integrado à equipe. Após a PA,
os times sentiram-se mais confiantes e preparados para esta fase que
se aproxima e

IV.

Na empresa participante da PA, o termo utilizado para DT é “Débito
Técnico”. A mudança para “Dívida Técnica” trouxe uma forma diferente
de encarar os itens de DT. Automaticamente as boas práticas
associadas a dívida financeira, foram incorporadas às dívidas técnicas.
Por exemplo, buscar o uso consciente de dívidas técnicas, utilizando
esta estratégia para se atingir objetivos que valem a pena, incluindo um
plano para o pagamento da mesma. Também trouxe uma reflexão sobre
fazer várias dívidas técnicas ao mesmo tempo, dificultando seu
pagamento futuro, ou até incorrendo no risco de perder seu controle,
assim como acontece com as dívidas financeiras.

Na seção 4.2 foram pré-estabelecidos os seguintes critérios de qualidade a fim
de determinar a aplicabilidade do processo proposto:
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1. Quantidade de itens de DT que foram identificados, classificados e registrados
no formulário de DT;
2. Quantidade de itens de DT que foram medidos;
3. Quantidade de itens de DT que foram priorizados no Backlog de DT e
4. Quantidade de itens de DT que foram incluídos no Backlog da Sprint.
Na primeira iteração, foram percebidas que as quantidades relativas aos critérios
2 e 3 são iguais, uma vez que todos os itens de DT medidos têm sua prioridade
determinada automaticamente por meio da fórmula 3 (ver seção 3.4.1.2) précadastrada na planilha, ou seja, todos os itens medidos também são priorizados no
Backlog de DT.
Na segunda iteração, os times sugeriram criar mais um critério de qualidade para
identificar a quantidade de itens de DT que se encontravam em andamento na Sprint.
Na terceira, sugeriram a inclusão da quantidade de itens de DT pagos na Sprint como
um critério de qualidade adicional.
Desta forma, os critérios de qualidade finais utilizados neste trabalho foram:
1. Quantidade de itens de DT que foram identificados, classificados e registrados
no formulário de DT;
2. Quantidade de itens de DT que foram medidos e priorizados;
3. Quantidade de itens de DT que foram incluídos no Backlog da Sprint;
4. Quantidade de itens de DT em andamento na Sprint e
5. Quantidade de itens de DT pagos na Sprint.
O Quadro 57 mostra que ao longo das quatro iterações foram identificados vinte
e nove itens de DT, dos quais vinte e um tiveram seu custo de pagamento estimado e
impacto negativo avaliado. Destes, quatorze itens conseguiram ser incluídos no
Backlog das Sprints. Doze itens encontravam-se em andamento quando a pesquisaação foi concluída. E finalmente, dois itens de DT foram pagas no decorrer da terceira
e quarta iterações.
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Quadro 56 – Critérios de qualidade para aplicabilidade do processo
Resumo

Primeira
Iteração
Sprint 1

Segunda
Iteração
Sprint 2

Terceira
Iteração
Sprint 3

Quarta
Iteração
Sprint 4
Total de
Itens de DT

Time

Quantidade
de Itens de DT
Identificados

Quantidade
de Itens de DT
Medidos

Quantidade
de Itens de DT
Incluídos no
Backlog da Sprint

Quantidade
de Itens de DT
em Andamento
na Sprint

Time A

10

1

1

1

Time B

5

3

1

1

Time C

2

2

2

2

Time D

5

5

1

1

Time A

0

0

0

1

Time B

1

1

0

1

Time C

2

2

1

3

Time D

0

0

2

3

Time A

1

3

1

2

Time B

0

1

1

2

Time C

0

0

1

3

Time D

0

0

1

4

Time A

0

0

0

2

Time B

2

2

2

4

Time C

1

1

0

2

Time D

0

0

0

4

29

21

14

12

Quantidade
de Itens de DT
Pagos na Sprint

1

1

2

Fonte: Elaborada pela autora

A partir dos critérios de qualidade alcançados ao longo da condução da PA
apresentados no Quadro 57, os times participantes concluíram que o processo
proposto neste trabalho é passível de ser aplicado.
5.7

Considerações Finais do Capítulo
Neste capítulo, foi apresentado o resultado da pesquisa-ação conduzida no

Banco A, com a participação de quatro times da área de tecnologia de cartões, durante
o último Release 3 (R3) do ano de 2020, composto por quatro Sprints, no período
compreendido entre 8 de setembro a 27 de novembro de 2020.
No próximo capítulo, serão apresentadas as conclusões, contribuições,
limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros.
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6

DISCUSSÃO FINAL
Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho, examinando as

questão de pesquisa e os resultados alcançados. Também são relatadas as
contribuições obtidas, as limitações encontradas e as recomendações para trabalhos
futuros.
6.1 Conclusões
Estudos relacionados ao tema dívida técnica tem crescido e recebido atenção
dada sua relevância associada a ineficiência e altos custos no desenvolvimento e
manutenção de software.
O principal objetivo deste trabalho, apresentado na seção 1.2 foi propor um
processo que auxilie na gestão da DT em ambientes de desenvolvimento ágil
utilizando planning poker.
Para apresentar as conclusões finais desta dissertação, é necessário replicar as
questões central e secundária, a proposição principal e as premissas assumidas,
inicialmente colocadas na seção 1.2:
•

Questão Central: Como as abordagens, métodos ou técnicas existentes
contribuem para estimar a DT de forma sistemática, a fim de apoiar as partes
interessadas na tomada de decisão sobre sua priorização e quando pagá-la?

•

Questão Secundária: Como priorizar os itens de DT?

•

Principal proposição: evidenciar ser possível derivar um processo para
gestão de dívida técnica por meio de planning poker.

•

Premissas Assumidas: ambientes que utilizam métodos ágeis de
desenvolvimento de software e equipes conhecem e são experientes na
aplicação da técnica de planning poker.

A pesquisa foi iniciada por uma revisão sistemática da literatura, descrita na
seção 2.5. O conhecimento adquirido auxiliou na definição do processo para alcançar
o objetivo principal deste trabalho. Entretanto, a literatura não apresentou uma
maneira sistemática para se calcular a prioridade de itens de DT. Isto foi proposto
neste trabalho na seção 3.4.1. por meio de uma fórmula matemática, possibilitando
que a priorização dos itens de DT pudesse ser automatizada.
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Esta pesquisa descreveu aplicações empíricas da abordagem proposta neste
trabalho, incluindo o uso da técnica de planning poker para estimar o custo de
pagamento das DTs, evidenciando a geração de conhecimento, contribuindo assim
no aumento da qualidade no desenvolvimento de software por meio da priorização e
pagamento de itens de DT da empresa pesquisada.
As adaptações propostas ao método de gerenciamento da DT de Seaman e Guo
(2011) e a aplicação da pesquisa-ação trouxeram maior visibilidade aos itens de DT,
destacando seus impactos negativos às organizações e a seus clientes, aprimorando
o processo de estimava do custo de pagamento da DT e da medição do seu impacto
negativo, tornando-o mais sistematizado, menos subjetivo, e consequentemente com
menor duração e custo de execução.
Os times envolvidos tinham um conhecimento limitado sobre o conceito de DT.
Após a participação na pesquisa-ação, além do aprendizado sobre o tema, sentiramse incentivados a adotar a prática de fazer a gestão dos itens de DT sob sua
responsabilidade.
A partir dos critérios de qualidade atingidos e das melhorias sugeridas no
monitoramento da pesquisa-ação, apresentados na seção 5.6, pode-se concluir que
o conhecimento gerado por este trabalho e a aplicação da pesquisa-ação contribuíram
com o processo de identificação, medição, priorização e pagamento de itens de DT
sob responsabilidade dos times que participaram da PA.
6.2 Contribuições
A realização da revisão sistemática da literatura, a adaptação ao framework de
gerenciamento de DT de Seaman e Guo (2011) e a aplicação da pesquisa-ação
possibilitaram a realização das seguintes contribuições acadêmicas e para indústria:
Contribuições Acadêmicas:
a) Avaliação do estado da arte na identificação, medição e priorização de DT
por meio da revisão sistemática da literatura;
b) Adição de novos conhecimentos às abordagens existentes, utilizando-as na
confecção do processo proposto neste trabalho e sua aplicação em
ambiente empresarial:
•

O uso de Backlog separado para DT trouxe mais visibilidade e importância
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aos itens de DT perante os stakeholders;
•

A estimativa de custo da DT por meio de story points com a técnica ágil
planning poker e aplicação de um questionário para avaliação do impacto
negativo da DT como fatores de gravidade, facilitaram e tangibilizaram as
medições relacionadas a DT e

•

Seaman et al. (2012) sugerem o uso de uma matriz de custo X benefício
para apoiar a seleção das DTs mais prioritárias, porém não apresentam
uma forma sistematizada de fazê-la. Este trabalho propõe a utilização da
fórmula matemática que calcula a distância entre dois pontos como uma
maneira de sistematizar a determinação da prioridade da DT, possibilitando
a automação de sua priorização.
Contribuições para a Indústria:

a) Os subsídios gerados nesta pesquisa apoiaram o processo de tomada de
decisão sobre quais pagamentos de dívidas técnicas são mais prioritários
considerando seu custo de pagamento versus seu impacto negativo nos
negócios e nos clientes;
b) A partir dos critérios de qualidade pré-estabelecidos na seção 4.2, observase que o conhecimento gerado por este trabalho e a aplicação da PA
contribuíram na identificação, medição, priorização e pagamento de itens
de DT sob responsabilidade dos times que participaram da PA e
c) O processo proposto foi incorporado na cerimônia de planejamento da
Sprint dos times participantes, uma vez que foi unanime a percepção do
valor trazido.
6.3 Limitações da Pesquisa
O processo para identificação, medição e priorização de DT proposto neste
trabalho atendeu o objetivo de se mostrar útil na gestão da DT em ambientes de
desenvolvimento ágil. Apesar da pesquisa-ação ter sido conduzida em quatro
iterações em quatro times diferentes, algumas limitações devem ser consideradas:
a) Por se tratar de uma pesquisa-ação de ciclo único, em uma única empresa,
a pesquisa possui limitações referentes à aplicação e à generalização de
seus resultados, desta forma, não deve ser tratada como um estudo
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conclusivo;
b) A abordagem proposta neste estudo foi criada para contextos de
desenvolvimento ágil de desenvolvimento de software, com equipes que
conhecem e são experientes na aplicação da técnica de planning poker
para fazer estimativas. Sendo assim, o uso da abordagem em um ambiente
diferente deste precisaria de adaptações antes de ser realizado e
c) A condução da pesquisa-ação foi realizada no período da pandemia do
COVID-19, onde os times participantes estavam 100% em trabalho remoto,
sem possibilidade de utilizar práticas visuais permanentes utilizadas no
contexto ágil.
6.4 Recomendações para trabalhos futuros
Outras oportunidades de pesquisas foram encontradas durante este trabalho,
porém não fizeram parte de seu escopo, são elas:
a) Aplicação do processo proposto em novos ciclos de PA em times com
características diferentes das apresentadas neste trabalho, tendo assim
uma quantidade maior de insumos a serem analisados;
b) Inserir as informações das planilhas de apoio nas ferramentas utilizadas no
processo de desenvolvimento de software dos times envolvidos, a fim de
aumentar a automação e melhorar a eficiência na utilização do novo
processo;
c) Realizar um estudo para identificar as principais causas raizes que
originaram as DTs a fim de encontrar formas de mitigar a ocorrência de
novas e
d) Adicionalmente ao contexto ágil, avaliar a aderência do processo proposto
no paradigma de desenvolvimento de software como serviço (SaaS).
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APÊNDICE A – EXECUÇÃO DA REVISÃO SISTEMÁTICA
A condução da revisão sistemática foi feita pela autora desta dissertação. Todos
os trabalhos retornados pelas buscas foram devidamente documentados em uma
ferramenta de apoio, identificando-se as fontes de busca. Após essa documentação,
foi realizada a primeira avaliação destes trabalhos por meio da leitura de seus títulos,
resumos e palavras-chave, e considerando os critérios de inclusão e exclusão
definidos no protocolo e descritos na seção 2.5.1.
Na sequência, e também considerando os mesmos critérios, foi realizada uma
segunda avaliação por meio da leitura da introdução e conclusão dos estudos que
passaram pela primeira avaliação. Por fim, considerando os mesmos critérios e
incluindo a avaliação da relevância do estudo para a pergunta de pesquisa, foi
realizada uma terceira etapa por meio da leitura completa dos estudos que passaram
pela segunda avaliação.
A ferramenta utilizada para documentar as informações, também fornece a visão
de quais critérios de inclusão e/ou exclusão, descritos a seguir, foram indicados para
cada um dos trabalhos avaliados, sejam eles incluídos ou não na síntese final.
Critérios de inclusão:
a) Estudos qualitativos que abordam medição, e/ou priorização e/ou gestão da
DT de software no contexto de métodos ágeis;
b) Estudos que apresentam alguma proposta, experimento ou aplicação de um
método ou técnica sobre medição, e/ou priorização e/ou gestão da DT de
software no contexto de métodos ágeis.
Critérios de exclusão:
a) Estudos que não estejam relacionados a DT de software;
b) Estudos que não ocorrem no contexto de métodos ágeis;
c) Estudos que não abordam métodos ou técnicas para a medição, ou
priorização ou gestão da DT de software;
d) Estudos que apresentam avaliações sem apresentar o método utilizado;
e) Estudo repetido, quando comparado com o resultado das demais buscas;
f) Estudos com texto, conteúdo e/ou resultados incompletos.
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g) Trabalhos publicados como artigos curtos, pôsteres ou tutoriais.
Nas próximas subseções serão apresentadas os trabalhos retornados da
aplicação da string de busca em cada uma das bases consultadas, assim como o
resultado de cada etapa das três avaliações, por meio de um quadro, com as
seguintes informações
•

Coluna A: contém o número sequencial do estudo, independente da base
consultada;

•

Coluna B: contém o ano do estudo;

•

Colunas C e D: contém o atendimento aos critérios de inclusão;

•

Colunas E a K: contém o atendimento aos critérios de exclusão;

•

Colunas L: contém o resultado da primeira avaliação. Caso o trabalho
tenha atendido pelo menos um critério de inclusão ele foi aceito nesta
etapa;

•

Coluna M: contém o resultado da segunda avaliação. Caso o trabalho
tenha atendido pelo menos um critério de exclusão ele foi rejeitado nesta
etapa;

•

Colunas N: contém o resultado da terceira avaliação. Após a leitura
completa dos trabalhos, foram considerados aceitos aqueles cuja trabalho
foi considerado relevante em responder a pergunta de pesquisa.

A.1

Fonte 1 – IEEE Xplore
Data de busca: 20 de Abril de 2020
Tópicos utilizado na primeira avaliação: Título, Resumo e Palavras-Chave
Tópicos utilizado na segunda avaliação: Introdução e Conclusão
Tópicos utilizado na terceira avaliação: Texto Completo
Amplitude da busca: “All Metadata”
Campos pesquisados: Abstract
Período considerado: 2015 à abril de 2020
String executada: ((agile OR SCRUM OR XP or kanban) AND debt*)
Relação de trabalhos retornados:
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0. F. Oliveira, A. Goldman and V. Santos, "Managing Technical Debt in Software
Projects Using Scrum: An Action Research," 2015 Agile Conference,
Washington, DC, 2015, pp. 50-59. doi: 10.1109/Agile.2015.7
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7284597
1. I. Sandu and A. Salceanu, "Improved Technique for Measuring the Number
of Defects in Automotive Agile SW Development : Defect debt trend," 2018
International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering
(EPE), Iasi, 2018, pp. 0765-0768. doi: 10.1109/ICEPE.2018.8559832
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8559832
2. T. R. de Assunção, I. Rodrigues, E. Venson, R. M. d. C. Figueredo and T. L.
De Sousa, "Technical Debt Management in the Brazilian Federal
Administration," 2015 6th Brazilian Workshop on Agile Methods (WBMA),
Pernambuco, 2015, pp. 6-9. doi: 10.1109/WBMA.2015.11
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7932674
3. L. T. Portela and G. Borrego, "Scrumconix: Agile and Documented Method
to AGSD," 2016 IEEE 11th International Conference on Global Software
Engineering

(ICGSE),

Irvine,

CA,

2016,

pp.

195-196.

doi:

10.1109/ICGSE.2016.39
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7577440
4. A. Martini and J. Bosch, "The Danger of Architectural Technical Debt:
Contagious Debt and Vicious Circles," 2015 12th Working IEEE/IFIP
Conference on Software Architecture, Montreal, QC, 2015, pp. 1-10. doi:
10.1109/WICSA.2015.31
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7158498
5. H. F. Soares, N. S. R. Alves, T. S. Mendes, M. Mendonça and R. O. Spínola,
"Investigating the Link between User Stories and Documentation Debt on
Software Projects," 2015 12th International Conference on Information
Technology - New Generations, Las Vegas, NV, 2015, pp. 385-390. doi:
10.1109/ITNG.2015.68
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7113503
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6. J. Cleland-Huang and M. Vierhauser, "Discovering, Analyzing, and
Managing Safety Stories in Agile Projects," 2018 IEEE 26th International
Requirements Engineering Conference (RE), Banff, AB, 2018, pp. 262-273.
doi: 10.1109/RE.2018.00034
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8491141
7. G. K. Hanssen, G. Brataas and A. Martini, "Identifying Scalability Debt in
Open Systems," 2019 IEEE/ACM International Conference on Technical
Debt (TechDebt), Montreal, QC, Canada, 2019, pp. 48-52. doi:
10.1109/TechDebt.2019.00014
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8785983
8. V. T. Heikkilä, D. Damian, C. Lassenius and M. Paasivaara, "A Mapping
Study on Requirements Engineering in Agile Software Development," 2015
41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced
Applications, Funchal, 2015, pp. 199-207. doi: 10.1109/SEAA.2015.70
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7302452
9. G. Borrego, "Condensing Architectural Knowledge from Unstructured
Textual Media in Agile GSD Teams," 2016 IEEE 11th International
Conference on Global Software Engineering Workshops (ICGSEW), Irvine,
CA, 2016, pp. 69-72. doi: 10.1109/ICGSEW.2016.16
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7579489
10. S. H. Vathsavayi and K. Systä, "Technical Debt Management with Genetic
Algorithms," 2016 42th Euromicro Conference on Software Engineering and
Advanced

Applications

(SEAA),

Limassol,

2016,

pp.

50-53.

doi:

10.1109/SEAA.2016.43
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7592775
11. R. Chillarege, "Diagnosing Development Turbulence in Agile Processes,"
2017 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering
Workshops

(ISSREW),

Toulouse,

2017,

pp.

10.1109/ISSREW.2017.27
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=number=8109249

52-55.

doi:
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12. P. Kruchten, "The End of Agile as We Know It," 2019 IEEE/ACM
International Conference on Software and System Processes (ICSSP),
Montreal, QC, Canada, 2019, pp. 104-104. doi: 10.1109/ICSSP.2019.00033
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8812874
13. H. Ghanbari, "Seeking Technical Debt in Critical Software Development
Projects: An Exploratory Field Study," 2016 49th Hawaii International
Conference on System Sciences (HICSS), Koloa, HI, 2016, pp. 5407-5416.
doi: 10.1109/HICSS.2016.668
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7427856
14. J. C. Carver, J. Cabot, R. Capilla and H. Muccini, "GitHub, Technical Debt,
Code Formatting, and More," in IEEE Software, vol. 34, no. 2, pp. 105-107,
Mar.-Apr. 2017. doi: 10.1109/MS.2017.51
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7888414
15. A. Martini and J. Bosch, "Towards Prioritizing Architecture Technical Debt:
Information Needs of Architects and Product Owners," 2015 41st Euromicro
Conference on Software Engineering and Advanced Applications, Funchal,
2015, pp. 422-429. doi: 10.1109/SEAA.2015.78
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7302484
16. S. Bellomo, I. Gorton and R. Kazman, "Toward Agile Architecture: Insights
from 15 Years of ATAM Data," in IEEE Software, vol. 32, no. 5, pp. 38-45,
Sept.-Oct. 2015. doi: 10.1109/MS.2015.35
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7024074
17. P. M. del Carpio, "Identification of architectural technical debt: An analysis
based on naming patterns," 2016 8th Euro American Conference on
Telematics and Information Systems (EATIS), Cartagena, 2016, pp. 1-8. doi:
10.1109/EATIS.2016.7520104
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7520104
18. M. O. Ahmad and P. Raulamo-Jurvanen, "Preliminary Citation and Topic
Analysis of International Conference on Agile Software Development Papers
(2002-2018)," 2019 Federated Conference on Computer Science and
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Information Systems (FedCSIS), Leipzig, Germany, 2019, pp. 803-812. doi:
10.15439/2019F114
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8859995
19. C. Vassallo et al., "Continuous Delivery Practices in a Large Financial
Organization,"

2016

IEEE

International

Conference

on

Software

Maintenance and Evolution (ICSME), Raleigh, NC, 2016, pp. 519-528. doi:
10.1109/ICSME.2016.72
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7816504
20. M. Kersten, "What Flows through a Software Value Stream?," in IEEE
Software,

vol.

35,

no.

4,

pp.

8-11,

July/August

2018.

doi:

10.1109/MS.2018.2801538
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8405621
21. E. Miranda and J. M. Fernandes, "Foreword of the Thematic Track Quality
Aspects in Agile Methods," 2016 10th International Conference on the
Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), Lisbon,
2016, pp. 100-100. doi: 10.1109/QUATIC.2016.027
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7814524
22. E. Poort, C. Pautasso and O. Zimmermann, "Just Enough Anticipation:
Architect Your Time Dimension," in IEEE Software, vol. 33, no. 6, pp. 11-15,
Nov.-Dec. 2016. doi: 10.1109/MS.2016.134
URL: http://ieeexplore-.ieee.org/document/=7725228
23. D. A. Tamburri, R. Kazman and H. Fahimi, "The Architect's Role in
Community Shepherding," in IEEE Software, vol. 33, no. 6, pp. 70-79, Nov.Dec. 2016. doi: 10.1109/MS.2016.144
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7725222
24. J. Bosch, "Tutorial summary for speed, data and ecosystems: The future of
software engineering," 2016 13th Working IEEE/IFIP Conference on
Software

Architecture

(WICSA),

Venice,

2016,

10.1109/WICSA.2016.18
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7516837

pp.

254-254.

doi:
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25. G. Borrego, G. Salazar-Lugo, M. Parra and R. Palacio, "Slack's Knowledge
Classification Mechanism for Architectural Knowledge Condensation," 2019
International Conference on Computational Science and Computational
Intelligence (CSCI), Las Vegas, NV, USA, 2019, pp. 1121-1126. doi:
10.1109/CSCI49370.2019.00212
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=9070966
26. L. Guzman, A. M. Vollmer, M. Ciolkowski and M. Gillmann, "Formative
Evaluation of a Tool for Managing Software Quality," 2017 ACM/IEEE
International

Symposium

Measurement

(ESEM),

on

Empirical

Toronto,

ON,

Software
2017,

Engineering

pp.

297-306.

and
doi:

10.1109/ESEM.2017.43
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8170116
27. C. Ponsard and J. Deprez, "Helping SMEs to Better Develop Software:
Experience Report and Challenges Ahead," 2018 IEEE/ACM 40th
International Conference on Software Engineering: Software Engineering in
Practice Track (ICSE-SEIP), Gothenburg, 2018, pp. 213-214.
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8449253
28. R. Simpson and T. Storer, "Experimenting with Realism in Software
Engineering Team Projects: An Experience Report," 2017 IEEE 30th
Conference on Software Engineering Education and Training (CSEE&T),
Savannah, GA, 2017, pp. 87-96. doi: 10.1109/CSEET.2017.23
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=8166687
29. "Front Cover," in IEEE Software, vol. 34, no. 4, pp. c1-c1, 2017. doi:
10.1109/MS.2017.109
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/=7974714
Seleção e Avaliação dos Artigos
Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos nos 30 trabalhos,
foram aceitos dez na primeira avaliação, três na segunda e um na terceira. O Quadro
58 apresenta os detalhes.
Quadro 57 – Resumo das avaliações da base IEEE Xplore
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ID

ANO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2015
2018
2015
2016
2015
2015
2018
2019
2015
2016
2016
2017
2019
2016
2017
2015
2015
2016
2019
2016
2018
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2017
2019
2017

INCLUSÃO
a
b
SIM
SIM
NÃO NÃO
SIM
SIM
NÃO NÃO
SIM
SIM
SIM NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM NÃO
NÃO NÃO
SIM
SIM
NÃO NÃO
NÃO NÃO
SIM
SIM
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
SIM
SIM
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO

a
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO

b
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO

EXCLUSÃO
c
d
e
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO
NÃO SIM NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
SIM NÃO NÃO
NÃO NÃO NÃO

f
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM

g
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM

1° Avaliação 2° Avaliação 3° Avaliação
ACEITO
REJEITADO
ACEITO
REJEITADO
ACEITO
ACEITO
ACEITO
ACEITO
ACEITO
REJEITADO
ACEITO
REJEITADO
REJEITADO
ACEITO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
ACEITO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO

ACEITO

ACEITO

REJEITADO
ACEITO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
REJEITADO
ACEITO

REJEITADO

REJEITADO

REJEITADO

Fonte: elaborada pela autora
A.2

Fonte 2 – ACM Digital Library
Data de busca: 20 de Abril de 2020
Tópicos utilizado na primeira avaliação: Título, Resumo e Palavras-Chave
Tópicos utilizado na segunda avaliação: Introdução e Conclusão
Tópicos utilizado na terceira avaliação: Texto Completo
Amplitude da busca: “All Metadata”
Campos pesquisados: Abstract
Período considerado: 2015 à abril de 2020
String executada: [[Abstract: agile] OR [Abstract: scrum] OR [Abstract: xp or

kanban]] AND [Abstract: debt*] AND [Publication Date: (01/01/2015 TO 04/20/2020)]
Relação de trabalhos retornados:
30. Rajeev Kumar Gupta, Prabhulinga Manikreddy, and K. C. Arya. 2017.
Pragmatic Scrum Transformation: Challenges, Practices & Impacts During
the Journey A case study in a multi-location legacy software product
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development team. In Proceedings of the 10th Innovations in Software
Engineering Conference (ISEC ’17). Association for Computing Machinery,
New York, NY, USA, 147–156.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3021460.3021478
31. Francesca Arcelli Fontana, Alexander Chatzigeorgiou, Wolfgang Trumler,
Clemente Izurieta, Paris Avgeriou, and Robert L. Nord. 2017. Technical Debt
in Agile Development: Report on the Ninth Workshop on Managing
Technical Debt (MTD 2017). SIGSOFT Softw. Eng. Notes 42, 3 (July 2017),
18–21.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3127360.3127372
32. Thiago Souto Mendes, Mário André de F. Farias, Manoel Mendonça,
Henrique Frota Soares, Marcos Kalinowski, and Rodrigo Oliveira Spínola.
2016. Impacts of agile requirements documentation debt on software
projects: a retrospective study. In Proceedings of the 31st Annual ACM
Symposium on Applied Computing (SAC ’16). Association for Computing
Machinery, New York, NY, USA, 1290–1295.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/2851613.2851761
33. Philippe Kruchten. 2019. The end of agile as we know it. In Proceedings of
the International Conference on Software and System Processes (ICSSP
’19). IEEE Press, 104.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1109/ICSSP.2019.00033
34. Usman Rauf, Fida Gillani, Ehab Al-Shaer, Mahantesh Halappanavar,
Samrat Chatterjee, and Christopher Oehmen. 2016. Formal Approach for
Resilient Reachability based on End-System Route Agility. In Proceedings
of the 2016 ACM Workshop on Moving Target Defense (MTD ’16).
Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 117–127.
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URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/2995272.2995275
35. Francesca Arcelli Fontana, Wolfgang Trumler, Clemente Izurieta, and
Robert L. Nord. 2017. Ninth International Workshop on Managing Technical
Debt: report on the MTD 2017 workshop. In Proceedings of the XP2017
Scientific Workshops (XP ’17). Association for Computing Machinery, New
York, NY, USA, Article 1, 1–3.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3120459.3120461
36. M. Zulfahmi Toh, Shamsul Sahibuddin, and Mohd Naz’ri Mahrin. 2019.
Adoption Issues in DevOps from the Perspective of Continuous Delivery
Pipeline. In Proceedings of the 2019 8th International Conference on
Software and Computer Applications (ICSCA ’19). Association for
Computing Machinery, New York, NY, USA, 173–177.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3316615.3316619
37. Olaf Zimmermann. 2016. Designed and delivered today, eroded tomorrow?
towards an open and lean architecting framework balancing agility and
sustainability. In Proccedings of the 10th European Conference on Software
Architecture Workshops (ECSAW

’16). Association for Computing

Machinery, New York, NY, USA, Article 7, 1.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/2993412.3014339
38. Terese Besker, Antonio Martini, Jan Bosch, and Matthias Tichy. 2017. An
investigation of technical debt in automatic production systems. In
Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops (XP ’17). Association for
Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 6, 1–7.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3120459.3120466
39. Jesse Yli-Huumo and Kari Smolander. 2017. Changes and challenges of
technical debt and its management during ongoing digital transformation. In
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Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops (XP ’17). Association for
Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 2, 1–4.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3120459.3120462
40. Francesca Arcelli Fontana, Clemente Izurieta, Robert L. Nord, and
Wolfgang Trumler. 2017. Session details: International Workshop on
Managing Technical Debt (MTD 2017). In Proceedings of the XP2017
Scientific Workshops (XP ’17). Association for Computing Machinery, New
York, NY, USA.
URL:https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3257317
41. Antonio Martini and Jan Bosch. 2017. The magnificent seven: towards a
systematic estimation of technical debt interest. In Proceedings of the
XP2017 Scientific Workshops (XP ’17). Association for Computing
Machinery, New York, NY, USA, Article 7, 1–5.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3120459.3120467
42. Antonio Martini, Simon Vajda, Rajesh Vasa, Allan Jones, Mohamed
Abdelrazek, John Grundy, and Jan Bosch. 2017. Technical debt interest
assessment: from issues to project. In Proceedings of the XP2017 Scientific
Workshops (XP ’17). Association for Computing Machinery, New York, NY,
USA, Article 9, 1–6.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3120459.3120469
43. Theodoros Amanatidis, Alexander Chatzigeorgiou, Apostolos Ampatzoglou,
and Ioannis Stamelos. 2017. Who is producing more technical debt? a
personalized assessment of TD principal. In Proceedings of the XP2017
Scientific Workshops (XP ’17). Association for Computing Machinery, New
York, NY, USA, Article 4, 1–8.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3120459.3120464
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44. Rajeev Kumar Gupta, Prabhulinga Manikreddy, Sandesh Naik, and K. Arya.
2016. Pragmatic Approach for Managing Technical Debt in Legacy Software
Project. In Proceedings of the 9th India Software Engineering Conference
(ISEC ’16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 170–
176.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/2856636.2856655
45. Geir Kjetil Hanssen, Gunnar Brataas, and Antonio Martini. 2019. Identifying
scalability debt in open systems. In Proceedings of the Second International
Conference on Technical Debt (TechDebt ’19). IEEE Press, 48–52.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1109/TechDebt.2019.00014
46. Sofia Charalampidou, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou,
and Paris Avgeriou. 2017. Assessing code smell interest probability: a case
study. In Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops (XP ’17).
Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 5, 1–8.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3120459.3120465
47. Nicolli Rios, Rodrigo Oliveira Spínola, Manoel G. de Mendonça Neto, and
Carolyn Seaman. 2019. Supporting analysis of technical debt causes and
effects with cross-company probabilistic cause-effect diagrams. In
Proceedings of the Second International Conference on Technical Debt
(TechDebt ’19). IEEE Press, 3–12.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1109/TechDebt.2019.00009
48. Thorsten Haendler, Stefan Sobernig, and Mark Strembeck. 2017. Towards
triaging code-smell candidates via runtime scenarios and method-call
dependencies. In Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops (XP ’17).
Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 8, 1–9.
URL:https://doiorg.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3120459.3120468
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A.4

Fonte 4 – Outras Fontes: Consulta das Citações (Pearl Growing)
Período: 20 de Abril a 31 de Maio de 2020
Tópicos utilizados na primeira avaliação: Título, Resumo e Palavras-Chave
Tópicos utilizados na segunda avaliação: Introdução e Conclusão
Tópico utilizado na terceira avaliação: Texto Completo
Período considerado: sem restrição
O método utilizado para busca destes estudos é denominado Pearl Growing.

Segundo Felizardo et. al (2017), esta técnica consiste em investigar as referências
utilizadas pelos artigos mais relevantes e dos principais autores da área.
Desta forma, alguns estudos que faziam parte da lista de referências de
trabalhos selecionados como relevantes das fontes anteriores, foram incluídos nesta
etapa da revisão sistemática.
Relação de trabalhos selecionados:
145.

Guo, Y., Seaman, C., Silva, F. Costs and obstacles encountered in

technical debt management – A case study (2016)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016412121630108X
146.

Osses, F., Márquez, G., Orellana, C., Astudillo, H. M. Towards the

Selection of Security Tactics based on Non-Functional Requirements:
Security Tactic Planning Poker (2017)
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8405144
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APÊNDICE C – ARTIGO APRESENTADO NO 17° CONTECSI
Technical Debt Management in the Context of Agile Methods: A Systematic Literature Review.
Abstract
The adoption of agile methods has been growing at a fast pace. Its values and principles speak
about software artifacts and ways to write good quality code and, thus, minimize the
introduction of technical debts. This term is an analogy to the concept of financial debt, related
to immature, incomplete or inadequate artifacts in the software development cycle, which cause
low quality and increase the cost of maintaining systems. However, the adoption of the agile
methodology alone does not guarantee debt-free software, so that to maintain a sustainable
pace, technical debt needs to be managed efficiently. In addition, interest on technical debt is
difficult to assess. The severity of its negative effects can depend on the context of the
organization and the estimates can be subjective. This research aims to identify in the literature
methods and techniques for making these measurements more systematic, less subjective and
consuming less time and cost.
Keywords: Technical Debt; Agile Methods.
Gerenciamento da Dívida Técnica no Contexto de Métodos Ágeis: Uma Revisão Sistemática
da Literatura.
Resumo
A adoção de métodos ágeis vem crescendo em ritmo acelerado. Seus valores e princípios falam
sobre artefatos de software e maneiras de escrever código de boa qualidade e, assim, minimizar
a introdução de dívidas técnicas. Este termo é uma analogia ao conceito de dívida financeira,
relacionado a artefatos imaturos, incompletos ou inadequados no ciclo de desenvolvimento de
software, que causam baixa qualidade e aumentam o custo de manutenção dos sistemas. No
entanto, só a adoção da metodologia ágil não garante software livre de dívidas, de modo que
para manter um ritmo sustentável, a dívida técnica precisa ser gerenciada com eficiência. Além
disso, os juros da dívida técnica são de difícil avaliação. A severidade de seus efeitos negativos
podem depender do contexto da organização e as estimativas podem ser subjetivas. Esta
pesquisa tem como objetivo identificar na literatura métodos e técnicas de tornar estas medições
mais sistematizadas, menos subjetivas e consumindo menor tempo e custo.
Palavras-Chave: Dívida Técnica; Métodos Ágeis.
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1. INTRODUÇÃO
Nesta seção são descritos o problema e sua contextualização, os objetivos a serem
alcançados, a questão de pesquisa, a metodologia adotada, as contribuições à comunidade
científica e da indústria de software e a organização das demais seções deste trabalho.
O termo Dívida Técnica (DT) não é uma teoria ou conceito cientifico, é uma metáfora
que foi apresentado pela primeira vez em 1992 na conferência Object-Oriented Programming,
Systems, Languages & Applications (OOPSLA) por Ward Cunningham, como uma alusão à
dívida financeira.
Segundo o autor, a implantação de artefatos de software imaturos, incompletos ou
inadequados, se assemelha a entrar em uma dívida, que pode ser acrescida de juros na forma de
esforço, custo e tempo extra na realização de manutenções futuras relacionadas a estes módulos.
Para Cunningham, uma pequena dívida acelera o desenvolvimento, desde que seja paga
prontamente com uma reescrita. Benefícios de curto prazo, como tempo ou esforço de
desenvolvimento reduzido, tornam o custo dessa transação tolerável. O perigo ocorre quando a
dívida não é paga, cada minuto gasto em um código com baixa qualidade conta como juros
sobre essa dívida.
Muitas pesquisas tem sido realizadas para encontrar formas que possam auxiliar a medição
e o gerenciamento da DT. O framework proposto por Seaman e Guo (2011), que propõe um
método para identificar, medir e gerir a DT, é o mais encontrado na revisão sistemática efetuada
neste trabalho, e também teve 163 citações no Google Scholar até 13 de junho de 2020.
O trabalho Oliveira (2015) utiliza o framework de Seaman e Guo (2011), mas aponta duas
dificuldades. A primeira está relacionada ao uso de três varáveis de natureza probabilística, o
que dificulta sua estimativa e enfraquece sua credibilidade. A segunda está relacionada à falta
de ferramentas que gerem gráficos para comparação entre os juros e o principal associados à
DT.
Para os autores de Griffith et al. (2014), a DT é um fenômeno bem compreendido, porém
existe uma lacuna no que se refere à verificação e validação dos métodos propostos para o
gerenciamento da DT no contexto do desenvolvimento ágil. Na prática, essas avaliações são
caras ou consomem muito tempo para serem realizadas usando os métodos empíricos
tradicionais.
Segundo os autores, o acumulo da DT diminui a produtividade do time, pois se o custo da
mudança aumenta devido a DT, enquanto o número de engenheiros de software permanece
constante, o impacto é que a produtividade diminui. Desta forma, entendem ser necessário mais
estudos empíricos que auxiliem na diminuição dos custos para fazer a gestão da dívida técnica.
Para Martini et al.(2017), os juros da DT são difíceis de calcular. As abordagens atuais são
baseadas na avaliação de questões refinadas, mas não há evidências sobre como a DT é avaliada
no nível do projeto. Algumas ferramentas usam uma função de agregação que soma os
problemas de DT no nível do projeto. No entanto, isso não ajuda a avaliar o impacto da DT
numa visão ampla.
Para Martini e Bosch (2017), os juros da DT são de difícil avaliação. A gravidade dos
efeitos negativos da dívida técnica podem depender do contexto da organização e as estimativas
podem ser subjetivas e de alto custo. Desta forma, torna-se necessário avaliar os juros da DT
de maneira mais sistemática.
Martini e Bosch (2017), com base nos resultados de pesquisas anteriores, propõe o uso de
uma ferramenta chamada AnaConDebt (Analysis of Contagious Debt) desenvolvidas por eles,
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para avaliar a gravidade dos juros de itens de DT. A avaliação sistemática e semi-automática
de sete fatores e seu crescimento foi comparada às estimativas intuitivas das partes interessadas.
Os resultados mostram que o resultado da ferramenta está muito próximo da estimativa dada
pelas partes interessadas.
Para os autores, as implicações são que, se dados adicionais corroborarem a hipótese, a
gravidade dos juros poderá ser sistematicamente avaliada pelas partes interessadas, estimando
apenas sete fatores de maneira econômica com resultados aceitáveis.
Pelo estudo publicado pelo Gartner (2016), sistemas de software são executados
frequentemente com eficiência abaixo do ideal, devido à dívida técnica que se acumula
inevitavelmente em softwares grandes e complexos. Relaciona diversas queixas causadas por
dívida técnica, como por exemplo: infraestrutura e operações com alto custo operacional; times
de negócios frustrados com o custo e o ritmo lento de entrega das mudanças nos softwares e
times de segurança e gerenciamento de riscos de TI descobrindo que o aplicativo está falhando
em acompanhar os padrões de segurança.
No estudo Besker et al. (2019) foi constatado que quase um quarto do tempo de trabalho
de todos os desenvolvedores, objetos do estudo, é relatado como desperdiçado devido a dívida
técnica.
Nas metodologias ágeis de desenvolvimento de software as funcionalidades priorizadas
são àquelas que entregam mais valor do ponto de vista do negócio, colocando muitas vezes a
qualidade do sistema em segundo plano, devido a restrições orçamentárias ou de tempo,
aumentando assim o acumulo de DT ao longo do tempo. O time técnico tem dificuldade para
justificar e defender a priorização de entregas técnicas que resolvam exclusivamente a DT.
A adoção de métodos e práticas ágeis vem crescendo no Brasil e no mundo. Segundo
previsões do Gartner publicada em 2018, até 2021 90% das organizações que produzem
software terão adotado metodologias ágeis em 60% dos seus projetos. Também preveem que
até 2023, 90% de toda a dívida técnica existente hoje ainda existirá e continuará a estrangular
as inovações de negócios.
Empresas tradicionais, mais antigas no mercado, possuem sistemas legados com
tecnologias obsoletas e arquiteturas complexas. Enfrentam o desafio de responder rapidamente
às necessidades de mercado, sejam elas novas funcionalidades, lançamento de novos produtos
ou mudanças regulatórias. Estes sistemas carregam dívidas técnicas que funcionam como
ancoras que seguram e atrasam sua evolução.
Em função do que foi descrito nesta seção é possível verificar a necessidade de buscar
formas mais econômicas e sistematizadas para auxiliar no gerenciamento da dívida técnica.
O objetivo principal deste trabalho é identificar na literatura métodos e técnicas, no
contexto de desenvolvimento ágil de software, que tragam mais visibilidade aos itens de dívida
técnica e como estes impactam negativamente às organizações e seus clientes, assim como
buscar formas de aprimorar as medições de custo e juros, tornando-as mais sistematizadas,
menos subjetivas, e consequentemente com menor tempo e custo de execução.
De modo a alcançar este objetivo, esta pesquisa procura responder à seguinte questão:
•

Como as abordagens, métodos ou técnicas ágeis existentes contribuem para tornar
as medições e priorização da dívida técnica mais sistematizadas e menos
subjetivas?

Espera-se que o conhecimento gerado por esta pesquisa contribua no aumento da
qualidade e redução de custos no desenvolvimento e manutenção de software, a fim de
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alavancar a inovação tecnológica de empresas que utilizam métodos ágeis em seu
desenvolvimento de software.
O artigo está dividido em quatro seções. A segunda traz a fundamentação teórica com
uma visão geral sobre dívida técnica e métodos ágeis. A terceira apresenta o método de revisão
sistemática da literatura adotado neste trabalho. A quarta seção fornece a análise e os
resultados obtidos na revisão sistemática e a quinta seção traz as conclusões, limitações e
sugestões para futuros trabalhos de pesquisa e aplicação prática dos conceitos nas
organizações.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção será apresentada uma visão geral sobre dívida técnica, métodos e algumas
práticas ágeis.
2.1 Dívida Técnica
Nesta subseção é apresentada uma visão geral do termo DT em sistemas de software,
iniciando com definições na literatura trazendo conceitos gerais sobre o tema, seguido do que
não é considerado dívida técnica, acompanhado de suas propriedades, classificação e
categorias, finalizando com as estratégias de gestão para seu pagamento.
2.1.1 Conceitos Gerais
O termo Dívida Técnica (DT) não é uma teoria ou conceito cientifico, é uma metáfora
que foi apresentada pela primeira vez em 1992 na conferência Object-Oriented Programming,
Systems, Languages & Applications (OOPSLA) por Ward Cunningham, como uma alusão à
dívida financeira.
Segundo Cunningham (1992), a implantação de artefatos de software imaturos,
incompletos ou inadequados no ciclo de desenvolvimento de software assemelha-se a entrar em
uma dívida, que pode ser acrescida de juros na forma de esforço, custo e tempo extra na
realização de manutenções futuras nestes artefatos.
Para McConnell (2008), o time do projeto toma decisão de seguir por uma abordagem
de projeto ou construção que é conveniente no curto prazo, mas que aumenta a complexidade e
é mais caro no longo prazo.
Seaman e Guo (2011) concordam com esta consequência da DT, ao mencionar que
artefatos imaturos, incompletos ou inadequados no ciclo de desenvolvimento de software,
causam baixa qualidade e aumentam o custo de manutenção dos sistemas.
Outra maneira de explicar, segundo Brown et al. (2010), a DT é a diferença entre o
estado atual de um software e hipóteses de estado “ideal”, este último quando o software estiver
otimizado em um ambiente particular.
Para Bob (2009), as empresas fazem esse tipo de troca o tempo todo; e não há nada de
imprudente nisso. Se o lançamento antecipado da versão 1.0 com DT, impulsionar o negócio
que paga pelo desenvolvimento da versão 2.0, o negócio tem ganho em adotar esta prática.
Portanto, esse tipo de DT fundamentada pode realmente ser uma estratégia apropriada.
Da mesma forma que ocorre na dívida financeira, a DT implica em pagamento de juros,
que é um esforço extra para se realizar um desenvolvimento devido a uma escolha original não
apropriada. Pode-se optar por continuar pagando os juros ou pagar a dívida por meio da
refatoração para melhorar aspectos da construção ou do projeto (FOWLER, 2003).
Para Fowler et al. (2018), refatoração é o processo de mudar um software a fim de melhorar sua
estrutura interna e reusabilidade sem alterar seu comportamento funcional original.
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O uso da metáfora da DT auxilia na explicação de aspectos técnicos críticos aos
stakeholders que não fazem parte da equipe técnica, conforme destacado por Fowler (2009).
Brown et al. (2010) também compartilham da mesma opinião quando mencionam que a
metáfora está cada vez mais reconhecida como de grande utilidade tanto para a comunicação
técnica quanto para a comunicação entre engenheiros e executivos.
A mudança do diálogo a partir de um vocabulário técnico para um vocabulário
financeiro viabiliza um cenário mais claro e compreensível para essas discussões
(MCCONNELL, 2008).
2.1.2 Mal Entendido sobre Dívida Técnica
Segundo Bob (2009), um software desestruturado não é uma DT, é apenas software
desestruturado. As decisões técnicas de DT são tomadas com base em restrições reais do
projeto, podendo ser arriscadas, porém devem trazer algum tipo de benefício. A decisão de fazer
um software desestruturado nunca é racional, sempre se baseia na falta de conhecimento técnico
e de profissionalismo, e não tem chance de ser paga no futuro. Um software desestruturado é
sempre uma perda e não traz nenhum benefício.
Para McConnell (2008), nem todo trabalho incompleto é DT, por exemplo backlog de
produto, funcionalidades adiadas, funcionalidades excluídas e assim por diante não são dívidas
técnicas, a não ser que gerem pagamento de juros no futuro.
2.1.3 Framework de Gerenciamento da Dívida Técnica
Carolyn Seaman e Yuepu Guo propõem um framework de gerenciamento da DT
(SEAMAN E GUO 2011), representado na figura 1, composto por 3 etapas: identificação da
DT, estimativa da DT e tomada de decisão, que giram em torno de uma lista de itens de DT.
Cada item de DT representa uma tarefa que não foi concluída, mas que corre o risco de causar
problemas no futuro.

Figura 1 – Framework de Gerenciamento da DT
Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

Identificação da DT
Nesta etapa, o item da DT é identificado, classificado e registrado no formulário de DT
apresentado no quadro 1.
Exemplos de itens de DT técnica podem ser módulos que precisam de refatoração, testes
que precisam ser executados, inspeções ou revisões de código que precisam ser feitas,
documentação que precisa ser escrita ou atualizada, problemas de conformidade arquitetural,
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defeitos latentes conhecidos que precisam ser removidos e assim por diante. Cada item inclui
uma descrição de onde está o item da DT no sistema e por que ela precisa ser feita.
Li et al. (2015) e Alves et al. (2016) classificam a DT de acordo com a sua causa, baseada
em sua origem.
A seguir estão listados os 15 tipos de DT mapeados em Alves et al. (2016), ordenados
pelos que ocorreram com maior frequência em seu estudo. A lista contém o tipo de DT, sua
descrição e suas referências.
1) DT de Projeto: refere-se a dívidas que podem ser descobertas analisando o código-fonte e
identificando violações dos princípios do bom design orientado a objetos, como por exemplo,
classes muito grandes ou fortemente acopladas. Referências: Guo e Seaman (2011); Izurieta et
al.(2012);
2) DT de Arquitetura: refere-se a problemas encontrados na arquitetura do produto, por
exemplo, violação da modularidade, que pode afetar os requisitos arquiteturais como
desempenho, robustez, entre outros. Referências: Brown et al. (2010); Kruchten et al. (2012);
3) DT de Documentação: refere-se a problemas encontrados na documentação do projeto de
software, e pode ser identificada procurando documentação faltante, inadequada ou incompleta.
Referência: Guo e Seaman (2011);
4) DT de Teste: refere-se a problemas encontrados nas atividades de teste que podem afetar a
qualidade do software. Exemplos desse tipo de DT são testes planejados que não foram
executados ou deficiências conhecidas no conjunto de testes, por exemplo, baixa cobertura de
código. Referência: Guo e Seaman (2011);
5) DT de Código: refere-se a problemas encontrados no código-fonte que podem afetar
negativamente a legibilidade do código, tornando-o mais difícil de manter. Geralmente, essa
DT pode ser identificada examinando o código-fonte em busca de problemas relacionados a
práticas inadequadas de codificação. Referência: Bohnet e Dollner (2011);
6) DT de Defeito: refere-se a defeitos conhecidos, geralmente identificados por atividades de
teste ou pelo usuário e relatados em sistemas de rastreamento de defeitos (bugs), que o time
responsável pela liberação da versão concorda que devem ser corrigidos, mas devido a
prioridades concorrentes e recursos limitados, devem ser adiados para mais tarde. As decisões
tomadas para adiar a correção de defeitos podem acumular uma quantidade significativa de DT
para o produto, dificultando sua correção posteriormente. Referência: Snipes et al. (2012);
7) DT de Requisitos: refere-se a trocas feitas com relação a quais requisitos a equipe de
desenvolvimento precisa implementar ou como implementá-los. Engloba requisitos funcionais
e não funcionais que se não implementados tem o risco de trazer problemas de qualidade no
futuro. Alguns exemplos desse tipo de dívida são: requisitos que são implementados apenas
parcialmente, ou de uma maneira que não atenda a todos os requisitos não funcionais, por
exemplo, segurança, desempenho e etc.. Referência: Kruchten et al. (2012);
8) DT de Infraestrutura: refere-se a problemas de infraestrutura que, se presentes no ciclo de
vida do software, podem atrasar ou dificultar algumas atividades de desenvolvimento. Alguns
exemplos desse tipo de DT são versões obsoletas de sistema operacional que atrasam uma
atualização ou correção de infra-estrutura. Referência: Seaman e Spínola (2013);
9) DT de Pessoas: refere-se a problemas relacionados a pessoas que podem atrasar ou dificultar
algumas atividades de desenvolvimento. Um exemplo desse tipo de dívida é a especialização
concentrada em poucas pessoas, como efeito de atraso no treinamento ou contratação. Outro
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exemplo é a motivação do time, que se estiver em baixa pode impactar a produtividade.
Referência: Seaman e Spínola (2013);
10) DT de Automação de Testes: refere-se ao trabalho envolvido nos testes de automação de
funcionalidades desenvolvidas anteriormente para oferecer suporte à integração contínua e a
ciclos de desenvolvimento mais rápidos. Essa dívida pode ser considerada um subtipo de dívida
de teste. Referência: Codabux e Williams (2013);
11) DT de Processo: refere-se a processos que mudaram e o sistema projetado deixou de atender
à nova necessidade. Referência: Codabux e Williams (2013);
12) DT de Compilação: refere-se a problemas que dificultam a tarefa de compilação e/ou
geração do executável e consomem tempo desnecessariamente. O processo de compilação pode
envolver código que não contribui para agregar valor ao cliente. Além disso, se o processo de
compilação precisar executar dependências mal definidas, o processo se torna
desnecessariamente lento e complexo. Referência: Morgenthaler et al. (2012);
13) DT de Serviço: refere-se à seleção e substituição inadequadas de serviços da Web que levam
à incompatibilidade entre os recursos de serviço e os requisitos dos aplicativos. Além disso,
esse tipo de dívida também leva à subutilização ou superutilização do sistema, integrando um
serviço que não utiliza os recursos do sistema da maneira esperada, por exemplo, falta de
memória devido a um serviço que não segue o processo de processamento de dados esperado,
ou falta de desempenho devido a um serviço que não usa a memória disponível para a tarefa.
Esse tipo de dívida é relevante para sistemas com arquiteturas orientadas a serviços. Referência:
Alzaghoul e Bahsoon (2013);
14) DT de Usabilidade: refere-se a decisões inadequadas de usabilidade que precisarão ser
ajustadas posteriormente. Exemplos dessa dívida são a falta de padrão de usabilidade e a
inconsistência entre os aspectos de navegação do software. Referências: Zazworka et al. (2013);
Potdar e Shihab (2014);
15) DT de Versão: refere-se a problemas de controle de versão de código-fonte. Referência:
Greening (2013).
Estimativa da DT
Nesta etapa são estimados o custo e os juros da DT. Assim como a dívida financeira, o
termo principal refere-se ao custo associado ao esforço necessário para se pagar a dívida no
momento atual.
Os juros são composto de duas partes: valor dos juros, que é uma estimativa da
quantidade de trabalho extra que será necessária para se pagar o item da dívida no futuro; e
probabilidade dos juros, que é a probabilidade de que a dívida, senão for paga, tornará outros
trabalhos mais caros durante um determinado período de tempo ou um release.
Os juros, resultado da multiplicação do valor do juros pela probabilidade dos juros
também é chamado de benefício, uma vez que está associado ao valor que deixará de ser gasto
caso a DT seja paga no momento atual, evitando assim o custo extra de deixá-la para ser paga
depois.
O custo e os juros são registradas para completar o formulário da DT, conforme mostra
o quadro 1. A lista de itens de DT deve ser revisada e atualizada após cada release, quando itens
devem ser adicionados e/ou removidos.
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Identificador
Data
Responsável
Classificação
Descrição
Localização
Custo ou Principal
Valor de Juros
Probabilidade dos
Juros
Juros ou Beneficio

Código que identifica a DT.
Data em que a DT foi identificada.
Pessoa responsável pela identificação da DT.
Representa o tipo da DT dentre os quinze a seguir: requisitos,
arquitetura, design, código, teste, compilação, documentação,
infra, controle de versão, defeito, pessoas, automação de testes,
processo, serviço, usabilidade.
Descrição sucinta da DT.
Descrição de onde se encontra a DT, por exemplo método X no
módulo Y, do sistema Z.
Estimativa do nível de esforço necessário para modificação do
sistema a fim de pagar a DT: baixo, médio ou alto.
Estimativa do nível de esforço extra necessário para modificar o
sistema no futuro, a fim de pagar a DT: baixo, médio ou alto.
Estimativa da probabilidade dos juros acontecer no futuro,
possibilidade de aumento na quantidade de esforço, caso a
modificação seja realizada no futuro: baixa, média ou alta.
Multiplicação do “valor de juros” pela “probabilidade dos juros”.
Quadro 1 – Formulário de Dívida Técnica
Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

Tomada de Decisão
Em relação à tomada de decisão para pagamento ou não da DT, Seaman et al. (2012)
propõem quatro abordagens distintas para priorizar os itens de DT. São elas:
•

Abordagem AHP (Analytic Hierarchical Process): neste modelo são atribuídos pesos e
escalas para critérios que são usados para medir a DT. Em seguida, são realizadas
comparações em pares entre as alternativas a fim de obter uma ordem priorizada de itens
da DT;

•

Abordagem Portfólio: neste modelo, o objetivo é selecionar um conjunto de ativos, ou
itens de DT, que maximize o retorno do investimento e minimize o risco para então
decidir a ordem de prioridade entre os itens de DT;

•

Abordagem Opções: neste modelo dá-se prioridade aos itens de DT que tem potencial
para facilitar mudanças futuras;

•

Análise de Custo-Benefício: abordagem utilizada no framework de Seaman e Guo
(2011), onde são atribuídas escalas ordinais de medida como “baixo”, “médio” ou “alto”
para o Principal, Juros e Probabilidade de Juros para cada item da DT. Esta abordagem
será adaptada na pesquisa-ação deste estudo.

Nesta abordagem, segundo Seaman et al. (2012), é sugerida a utilização de uma matriz
de custo versus impacto, onde o eixo X representa o custo de pagar a DT no momento atual e o
eixo Y representa o impacto que o item da DT está causando, ou pode vir a causar, caso seu
pagamento seja postergado. Os pontos IDT1, IDT2, até IDT9 da Figure 3 representam os custos
(eixo X) e impactos negativos (eixo Y) de um conjunto de itens de DT.
Segundo os autores, uma estratégia simples de priorização é primeiramente priorizar os
itens começando com o canto superior esquerdo do gráfico, área branca, e, em seguida,
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movendo-se para baixo e para a direita no sentido das áreas em tonalidades de cinza. Esta
classificação prioriza os itens de DT com maior impacto negativo e menor custo de pagamento,
conforme mostra figura 2.

Figura 2 - Matriz de Custo versus Impacto
Fonte: Adaptado de Seaman et al. 2012

Segundo Seaman e Guo (2011), durante o planejamento do ciclo da sprint, os itens do
backlog de DT devem ser revisados e analisados, a fim de verificar se há sinergias de tais itens
com os do Backlog do produto.
2.2 Métodos Ágeis
Os modelos de desenvolvimento de software ágil surgiram a partir da necessidade de
desenvolver aplicativos de software que pudessem acomodar a rápida entrega de resultados ao
cliente, e consistem em uma série de ciclos ou iterações curtas de desenvolvimento com um
alto grau de colaboração entre os envolvidos.
Cada um destes ciclos representa miniprojetos dentro do projeto original com todas as
fases características de um projeto, resultando ao final de cada ciclo a implantação de uma parte
da funcionalidade requisitada funcionado. Ao final de todos os ciclos tem se o sistema proposto
funcionando por completo.
Em 2001, surgiu o manifesto para o desenvolvimento ágil de software (AGILE
MANIFESTO, 2001), que valoriza:
- Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
- Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
- Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;
- Responder a mudanças mais que seguir um plano;
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Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita (sem negrito), valoriza-se mais os itens
à esquerda (em negrito).
O Manifesto Ágil também apresentou 12 princípios representados na figura 3 descritos a
seguir:
1. A maior prioridade é a satisfação do cliente por meio da entrega rápida e contínua de
software que traga valor;
2. Mudanças nos requisitos são aceitas, mesmo em estágios avançados de
desenvolvimento. Processos ágeis aceitam mudanças que trarão vantagem competitiva ao
cliente;
3. Software que funciona é entregue frequentemente, em períodos que variam de semanas
a meses, quanto menor o tempo entre uma entrega e outra melhor;
4. As pessoas relacionadas ao negócio e os desenvolvedores devem trabalhar juntos no
dia a dia do projeto;
5. Construa projetos formados por indivíduos motivados, fornecendo o ambiente e o
suporte necessário e confiando que realizarão o trabalho;
6. O modo mais eficiente e eficaz de transmitir informações dentro e fora do time de
desenvolvimento é a comunicação face a face;
7. A principal medida de progresso é o software funcionando;
8. Processos ágeis promovem o desenvolvimento em um ritmo sustentável. Os
investidores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante;
9. Cuidar continuamente da excelência técnica e do bom design ajuda a aprimorar a
agilidade;
10. Simplicidade é essencial;
11. Os melhores requisitos, arquiteturas e design surgem de equipes auto gerenciadas e
12. Em intervalos regulares, o time reflete sobre como se tornar mais eficiente, refinando
e ajustando seu comportamento apropriadamente.

Figura 3 - Os 12 Princípios Ágeis
Fonte: Agileschool.com.br

Kruchten et al. (2012) relatam que algumas equipes de desenvolvimento ágil acreditam
estar completamente imunes à DT pelo fato de usarem um processo de desenvolvimento
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iterativo. Mas, segundo os autores, com as entregas muito rápidas, o pouco tempo para
desenvolver o projeto ou a falta de rigor em testes automatizados, levam rapidamente alguns
softwares a um nível considerável de DT.
2.3 Práticas Ágeis
Existem diversos frameworks de gerenciamento ágil de desenvolvimento de projetos de
software. Segundo Azizyan et al. (2011) os mais utilizados são o Scrum e o eXtreme
Programming (XP).
Porém, segundo previsões do Gartner divulgada em 2018, até 2022, metade dos
frameworks ágeis adotados atualmente nas empresas terão sido abandonados, recomendando
assim que as empresas adaptem os frameworks às características e restrições organizacionais,
respeitando os princípios ágeis.
Desta forma, nesta seção serão descritas as práticas ágeis utilizadas neste estudo, sem se
prender a um framework especifico.
2.3.1 Planning Poker
O planning poker é uma técnica de estimativa ágil baseada em consenso onde se utiliza
cartões de planning poker que normalmente são constituídos pela sequência 1, 3, 5, 8, 13, 21,
e assim por diante. O planning poker envolve uma comparação relativa, em vez de atribuir um
valor absoluto ao item avaliado.
Segundo Goldstein (2013), a técnica chamada Planning Poker foi criada por James W.
Grenning, um dos signatários do manifesto ágil, publicada em abril de 2002 no artigo “Planning
Poker or How to avoid analysis paralysis while release planning”, e popularizada em Cohn
(2005).
Segundo Grenning (2002), a técnica do planning poker envolve uma mecânica simples de
ser utilizada que traz os seguintes benefícios: diminuição no tempo gasto para elaboração de
estimativas e envolvimento de todo time do projeto.
Cohn (2005) sugere que antes do início do jogo, o time selecione de forma unânime um
item do backlog, cuja estimativa seja igual a um story point. Em seguida, seleciona outro item,
cuja estimativa seja cinco stories points, também de forma unânime. Esta atividade é utilizada
para encontrar uma base para ser usada na comparação
Em seguida o Product Owner (PO) lê uma história. Há uma discussão esclarecendo a
história conforme necessário. Cada desenvolvedor anota sua estimativa em um cartão de nota
sem discutir sua estimativa. Depois que todos os programadores tiverem escrito sua estimativa,
viram todas os cartões ao mesmo tempo. Se houver concordância, nenhuma discussão será
necessária, registra-se a estimativa e passam para a próxima história.
Se os valores das cartas não forem iguais, os jogadores com valores nos extremos
justificam suas escolhas, as cartas serão escolhidas e reveladas novamente, até chegar ao
consenso.
Passo a Passo do Planning Poker:
•

Cada integrante do time de desenvolvimento pode utilizar cartões de papel em
branco para anotar as estimativas conforme necessário, ou usar um baralho de
Planning Poker;

•

As estimativas são baseadas em uma séria de Fibonacci modificada, que
normalmente é constituída de 1, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante;
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•

O representante da área usuária ou Product Owner (PO) lê e apresenta a história de
usuário, ou o requisito de usuário;

•

O time de desenvolvimento discute a história de usuário com o objetivo de entender
o requisito;

•

Cada integrante do time escolhe uma estimativa, colocando a carta virada para
baixo, escondendo o número da estimativa. Em seguida, a cada história de usuário
analisada, cada membro da equipe joga uma carta com a face para baixo sobre a
mesa, nela estará contido o valor numérico de pontos que o mesmo considera justo
para que a história seja concluída;

•

Quando todos integrantes do time colocarem suas estimativas na mesa, viram-se as
cartas apresentando as estimativas no mesmo instante;

•

Caso a carta de todos os participantes tenha o mesmo valor, a estimativa está pronta.
Vá para a próxima história de usuário, se houver. Se não houver, a sessão de
Planning Poker finaliza e

•

Caso não sejam iguais, os membros que jogaram as cartas de maior e menor valor
explicarão seus pontos de vista e justificativas para seleção. Após a discussão, o
processo de poker se repete, com cada integrante do time jogando uma carta para o
valor de estimativa. Este passo se repete até que um consenso seja encontrado e
uma estimativa seja definida.

A figura 4 resume o passo a passo da técnica.
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Figura 4 - Passo a Passo Resumido do Planning Poker
Fonte: adaptado de blog.acelerato.com

Na opinião de Cohn (2005), Planning Poker é a melhor maneira de se fazer estimativas no
contexto ágil. A técnica combina opiniões de especialistas, comparações por analogias e
negociações até que o consenso seja atingido em uma abordagem lúdica de estimar que resulta
em estimativas rápidas, e ao mesmo tempo confiáveis.
2.3.2 Planejamento da Release e da Iteração
Segundo Rubin (2012), o planejamento da release faz parte das cerimonias ágeis, cujo
principal objetivo é elaborar um plano em alto nível contendo as features que farão parte das
iterações da release a ser planejada. O Backlog do Produto (do inglês Product Backlog) é a lista
ordenada de features por prioridade contendo todos os itens que devem ser desenvolvidos na
release que acabou de ser planejada.
Para o autor, o dono do produto (PO) (do inglês Product Owner) representa o cliente e é o
responsável pelo conteúdo, assim como pela priorização do Backlog do produto.
Uma release é composta por um conjunto de iterações com tempo definido entre duas a
quatro semanas, cada uma, durante o qual uma versão incremental potencialmente utilizável do
produto é desenvolvida pelo time de projeto. No framework Scrum, as iterações são chamadas
de Sprints.
Segundo Rubin (2012), o planejamento da Sprint também faz parte das cerimonias ágeis.
Seu principal objetivo é determinar quais itens do Backlog do produto farão parte da Sprint.
Estes itens são transformados em histórias de usuário que contemplem pelo menos uma entrega
de valor dentro da Sprint. O conjunto de histórias de usuário que serão entregues na iteração é
denominado Backlog da Sprint.
2.4 Requisitos Funcionais e Não Funcionais
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No guia BABOK IIBA (2015), requisito é descrito como uma representação documentada
de uma condição ou capacidade necessária para resolver um problema ou atingir um objetivo.
Os requisitos não funcionais (RNFs) são classificados em categorias que descrevem o grau em
que uma solução sistêmica, ou parte dessa solução, chamadas de funções, podem ser medidas
e consideradas unidades de medição de qualidade ou restrição imposta aos requisitos funcionais
(RFs).
O quadro 2 descreve as categorias segundo BABOK GUIDE 3.0 (2015)
Categorias

Descrição

Disponibilidade

Grau em que a solução é operável e acessível quando necessária para uso.

Compatibilidade

Grau em que a solução opera efetivamente com outros componentes em seu ambiente.

Funcionalidade
Manutenção
Eficiência de
desempenho
Portabilidade
Confiabilidade
Escalabilidade

Grau em que as funções da solução atendem às necessidades do usuário, incluindo aspectos de
adequação, precisão e interoperabilidade.
Grau de facilidade com a qual uma solução ou componente pode ser modificado para corrigir
falhas, melhorar o desempenho ou outros atributos, ou adaptar-se a um ambiente alterado.
Grau em que uma solução ou componente executa suas funções designadas com consumo mínimo
de recursos.
Grau de facilidade com que uma solução ou componente pode ser transferido de um ambiente para
outro.
Capacidade da solução ou componente em executar suas funções sob condições estabelecidas por
um período de tempo especificado.
Grau com o qual uma solução é capaz de crescer ou evoluir para lidar com quantidades maiores de
trabalho.

Segurança

Aspectos que protegem uma solução ou componente de acesso acidental ou mal-intencionado.

Usabilidade

Facilidade com que um usuário pode aprender a usar a solução.

Restrições sobre a solução que são necessárias para atender a certas normas ou convenções da
indústria.
Restrições regulamentares, financeiras ou legais que podem variar com base no contexto ou
Conformidade
jurisdição.
Requisitos que lidam com idiomas locais, leis, moedas, culturas, grafias e outras características
Localização
dos usuários, ou que requer atenção ao contexto.
Acordos de Nível Restrições da organização sendo atendida pela solução que é formalmente acordada tanto pelo
de Serviço
provedor quanto pelo usuário da solução.
Certificação

Extensibilidade

A capacidade de uma solução incorporar novas funcionalidades.

Quadro 2 – Categorias de Requisitos Não Funcionais
Fonte: Adaptado de BABOK GUIDE 3.0

De acordo com Sachdeva (2018), existem várias técnicas de classificação de requisitos na
literatura, a mais amplamente utilizada divide os requisitos em duas categorias: requisitos
funcionais (RFs) e requisitos não funcionais (RNFs).
Para Cysneiros e Leite (1997), RNFs, ao contrário dos RFs, não expressam nenhuma
função a ser realizada pelo software, e sim comportamentos e restrições que este software deve
satisfazer.
Uma das definições mais difundidas atualmente para RNFs está na norma ISO/IEC 91261:2001, atualizada e substituída pela ISO/IEC 25010:2011. Esta norma é um conjunto de
normas técnicas que estabelece padrões para qualidade, e que inclui gerência, modelo, medição,
requisitos e avaliação de qualidade para qualquer produto de software.
A dimensão qualidade do produto inclui atributos de qualidade, ou requisitos não
funcionais do software decorrentes de seu processo de implementação, revisão e testes
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(qualidade interna) e atributos do software associados à sua execução (qualidade externa). A
dimensão do modelo de qualidade do produto da ISO/IEC 25010: 2011 especializa-se em um
conjunto de características e subcaracterísticas de qualidade, descritas no quadro 3 e quadro 4.
Caracteristica

Descrição da Caracteristica

Suportabilidade
Funcional

Capacidade do produto de software em prover funções para atender a
necessidades explícitas e implícitas para as quais foi concebido.

Eficiencia no
Desempenho

Capacidade do produto de software de manter um nível de desempenho
apropriado, quando usado em condições especificadas.

Compatibilidade

Capacidade do produto de software possibilitar a troca de informações
com outras aplicações e/ou compartilhar o mesmo ambiente de hardware
ou software.

Usabilidade

Capacidade do produto de software, uma vez possuindo efetividade e
eficiência, de ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário,
quando usado sob condições especificadas.

Confiabilidade

Capacidade do produto de software de executar suas funções de modo
contínuo.

Segurança

Capacidade do produto de software de proteger informações e dados:
pessoas ou sistemas não autorizados não podem lê-los nem modificá-los e
o acesso às pessoas ou sistemas não autorizados é negado.

Manutenibilidade

Capacidade do produto de software de ser modificado. As modificações
podem incluir correções, melhorias ou adaptações do software devido a
mudanças no ambiente e em seus requisitos ou especificações funcionais.

Portabilidade

Capacidade do produto de software de ser transferido de um ambiente
para outro.

Quadro 3 – Características de Qualidade do Produto ISO/IEC 25010
Fonte: Adaptado de Morais e Costa (2014)

210

Caracteristica

Subcaracterística
Completude

Suportabilidade
funcional

Corretude
Adequação

Eficiencia no
Desempenho

Comportamento em
Relação ao Tempo
Utilização de
Recursos
Capacidade

Compatibilidade

Coexistência
Interopetabilidade
Inteligibilidade
Aprensibilidade

Usabilidade

Confiabilidade

Segurança

Operabilidade

Capacidade do produto de software de prover um conjunto apropriado de funções para
tarefas e objetivos do usuário especificados.
Capacidade do produto de software de prover, com o grau de precisão necessário,
resultados ou efeitos corretos ou conforme acordados.
Capacidade do produto de software em facilitar a realização das tarefas e objetivos do
usuário.
Capacidade do produto de software de fornecer tempos de resposta e de processamento
apropriados, quando o software executa suas funções, sob condições estabelecidas.
Capacidade do produto de software de usar tipos e quantidades apropriados de recursos,
quando executa suas funções sob condições estabelecidas.
Limites máximos de parâmetros do sistema (itens que podem ser armazenados, número de
usuários concorrentes, largura de banda, velocidade de transações, tamanho da base de
dados etc.) que atendem aos seus requisitos.
Capacidade do produto de software de coexistir com outros produtos de software
independentes, em um ambiente comum, compartilhando recursos comuns.
Capacidade do produto de software de interagir com um ou mais sistemas especificados,
pela troca de informações e do uso de informações que são trocadas.
Capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário compreender se o software é
apropriado e como ele pode ser usado para tarefas e condições de uso específicas.
Depende da documentação do software.
Capacidade do produto de software de possibilitar ao usuário aprender seu uso. Depende
da documentação do software.
Capacidade do produto de software de possibilitar facilidade ao usuário para operá-lo e
controlá-lo.

Proteção ao Erro do
Capacidade do produto de software em proteger o usuário de erros.
Usuário
Estética da interface Capacidade do produto de software de ser atraente ao usuário, ao oferecer uma interface
com o usuário
com interação agradável.
Capacidade do produto de software ser utilizado por um amplo espectro de pessoas, que
Acessibilidade
inclui portadores de necessidades especiais e com limitações associadas à idade.
Capacidade do produto de software de evitar falhas decorrentes de defeitos no software,
Maturidade
mantendo sua operação normal.
Capacidade do produto de software em ser operacional e acessível quando seu uso for
Disponibilidade
requerido.
Capacidade do produto de software de operar em um nível de desempenho especificado
Tolerância a Falhas
em casos de defeitos no software ou no hardware.
Capacidade de o produto de software restabelecer seu nível de desempenho especificado e
Recuperabilidade
recuperar os dados diretamente afetados no caso de uma falha.
Capacidade do produto de software de garantir que os dados serão acessíveis apenas por
Confidencialidade
pessoas que possuem acesso a eles.
Capacidade do produto de software de evitar o acesso não autorizado para acesso ou
Integridade
modificação de programas ou dados
Capacidade do produto de software em garantir que a ocorrência de ações ou eventos
Não Questionamento
possam ser provados, evitando-se questionamentos futuros.
Responsabilização

Capacidade do sistema em auditar a rastreabilidade de acesso a operações.

Autenticação

Capacidade do sistema em validar a identidade de um usuário.

Modularidade
Reusabilidade
Manutenibilidade Analisibilidade
Modificabilidade
Testabilidade
Adaptabilidade
Portabilidade

Descrição da Subcaracterística

Capacidade de Ser
Instalado
Capacidade para
Substituir

Capacidade de o sistema possuir componentes discretos de modo que uma modificação
em um componente tenha impacto mínimo em outros componentes.
Capacidade de os componentes do software serem utilizados em outro software ou na
construção de outros componentes ou sistemas.
Capacidade do produto de software de permitir o diagnóstico de deficiências ou causas de
falhas, ou a identificação de partes a serem modificadas.
Capacidade do produto de software de permitir que uma modificação especificada seja
implementada.
Capacidade do produto de software de permitir que o mesmo, quando modificado, seja
validado.
Capacidade do produto de software de ser adaptado para diferentes ambientes
especificados, sem necessidade de aplicação de outras ações ou meios além daqueles
fornecidos para essa finalidade pelo software considerado.
Capacidade do produto de software para ser instalado em um ambiente especificado.
Capacidade do produto de software de ser usado em substituição a outro produto de
software especificado, com o mesmo propósito e no mesmo ambiente.

Quadro 4 – Características de Qualidade do Produto ISO/IEC 25010
Fonte: Adaptado de Morais e Costa (2014)

3. MÉTODO

211

Com objetivo de construir uma visão ampla sobre o tema, incluindo resultados relevantes
e com um caráter imparcial em relação às referências encontradas, optou-se por realizar uma
revisão sistemática da literatura para identificar e analisar os métodos, processos e técnicas
existentes na literatura, que identifiquem, medem e/ou gerenciem dívida técnica em contexto
de métodos ágeis.
De acordo com Nakagawa, et al. (2017), a pesquisa exploratória é considerada uma
pesquisa não-sistemática, não possui controle organizado (protocolo) que proporcione a
possibilidade de conferência ou reprodução posterior. É realizada conforme a experiência do
pesquisador e com base em termos ou expressões que compõem o problema ou a questão de
pesquisa. Cria oportunidade para definir a abrangência e delimitar a amplitude da revisão
sistemática, assim como para identificar as palavras chaves que serão utilizadas.
Já a revisão sistemática, segundo Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), é apoiada
numa metodologia controlada, por meio de protocolo de pesquisa, com o objetivo de identificar,
analisar e interpretar evidências literárias disponíveis sobre um tópico específico, questão de
pesquisa ou fenômeno de interesse. De acordo com Nakagawa, et al. (2017), a possibilidade de
conferir, reproduzir e auditar a revisão sistemática, por meio de seu protocolo, é a principal
diferença entre um pesquisa sistematizada e a não-sistemática.
A principal função da revisão sistemática na Engenharia de Software, segundo Biolchini et
al. (2005) e Kitchenham (2004), é melhorar cientificamente a validade de afirmações que
podem ser feitas no campo e, consequentemente, o grau de confiabilidade dos métodos que são
empregados para desenvolver tecnologias e suportar processos de software. Estes autores
dividem o processo de revisão sistemática em 3 fases principais:
4) Planejamento: Fase composta pelas etapas de identificação da necessidade da revisão,
desenvolvimento de uma proposta de revisão e elaboração de um protocolo de
pesquisa;
5) Execução: Fase responsável pela identificação das fontes de pesquisa, extração dos
dados, seleção dos estudos primários, avaliação da qualidade e relevância dos
trabalhos selecionados no contexto de interessa;
6) Síntese: Fase responsável pela seleção final dos trabalhos, análise e síntese dos
resultados, elaboração de conclusão e recomendações, e apresentação dos resultados.
As fases de planejamento com o protocolo da revisão e síntese com a análise dos resultados
e as considerações finais da revisão sistemática estão presentes nas seções seguintes. A fase de
execução se encontra no Apêndice A.
3.1. Planejamento da Revisão Sistemática da Literatura
Esta etapa tem como objetivo encontrar e analisar métodos, processos ou técnicas
existentes na literatura que identifiquem, medem, priorizem e gerenciem dívidas técnicas (DTs)
de software no contexto de métodos ágeis.
A revisão sistemática procura identificar estudos que possam auxiliar na resposta à
questão da pesquisa:
•

Como as abordagens, métodos ou técnicas ágeis existentes contribuem para tornar
as medições e priorização da dívida técnica mais sistematizadas e menos
subjetivas?

A questão de pesquisa será decomposta e organizada utilizando a estratégia PICO de
Petticrew e Roberts (2005). PICO representa um acrônimo para Population, Intervention,
Comparison e Outcome.
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População: trabalhos que utilizam metodologias ágeis para desenvolvimento de software
e que fazem gestão de suas DT.
Intervenção: abordagens, métodos ou técnicas de medição, priorização e gestão de DT
em contextos de métodos ágeis.
Controle: Os estudos base de apoio à revisão sistemática tem origem na pesquisa
exploratória, realizada por meio de consulta bibliográfica de artigos publicados em
conferências, periódicos e dissertações de mestrado, obtidas por consultas em base de dados
eletrônica. A lista de referências utilizadas para definição da abrangência do tema, dívida
técnica em contextos de métodos ágeis, pesquisado e que serviram de base para escolha das
palavras chaves, fontes e períodos de busca foram:
 Alves (2017);
 Bomfim Junior (2016);
 Oliveira (2015);
 Pires (2014);
 Seaman e Guo (2011);
 Seaman et al. (2012).
O quadro 5 apresenta os artigos que serviram de base para a revisão sistemática.
#

Ano

Título

Uma Proposta para Identificar, Medir e Gerenciar a Dívida Técnica em
1 2017 Requisitos de Software
http://cassiopea.ipt.br/teses/2017_EC_Mirla_Nunes.pdf

2 2016

Estratégias para redução de dívidas técnicas em equipes ágeis
http://cassiopea.ipt.br/teses/2016_EC_Marcelo_Mazzini.pdf

Gerenciamento da dívida técnica em projetos de software utilizando
3 2015 Scrum: uma pesquisa-ação
http://cassiopea.ipt.br/teses/2015_EC_Frederico_Sousa.pdf

Autores

Base Eletrônica

ALVES, Mirla
Nunes

Repositório IPT

BOMFIM
JUNIOR,
Marcelo Mazzini

Repositório IPT

OLIVEIRA,
Frederico Sousa

Repositório IPT

PIRES, Rogério
Chaves

Repositório IPT

4 2014

Um estudo sistemático sobre identificação e gerenciamento de dívida
técnica em uma empresa de tecnologia com desenvolvimento baseado
em Scrum
http://cassiopea.ipt.br/teses/2014_EC_ROGERIO_PIRES.pdf

5 2011

Measuring and monitoring technical debt. Advances in Computers, v. 82,
SEAMAN, C.;
no 25-46, p. 44, 2011.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012385512100002 GUO, Y.
5

ACM Digital
Library

6 2012

Using Technical Debt Data in Decision Making: Potential Decision
Approaches

IEEE Xplore

SEAMAN, C. et
al.

Quadro 5 - Artigos Base para a Revisão Sistemática
Fonte: Elaborado pelos autores

Resultados: visão abrangente dos estudos propostos na literatura que tratam de forma
sistemática a medição e priorização da dívida técnica de software no contexto de
metodologias ágeis.
Critérios de Seleção das Bases de Busca:
A escolha das fontes de busca foi feita utilizando os seguintes critérios:
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i) Bibliografias da análise exploratória;
j) Anais de eventos das áreas;
k) Revisões Sistemáticas anteriores;
l) Bases bibliográficas indexadas na internet;
m) Motores de busca que indexam diversas bases bibliográficas;
n) Fontes híbridas que indexam artigos próprios e artigos de outras bases
bibliográficas;
o) Teses e dissertações disponíveis em bases indexadas ou acessíveis via portal web
de suas instituições de ensino;
p) A base de busca deve conceder acesso ao texto completo e na íntegra dos artigos.
Lista das Bases de Busca:
Com base nos critérios definidos, foram escolhidas as fontes do quadro 6, por serem
reconhecidas mundialmente pela produção literária de alta qualidade e por incluírem as
principais revistas literárias e eventos científicos no campo da Engenharia de Software:
Fonte de Busca

Endereço Online

ACM Digital Library

https://dl.acm.org/

IEEE Xplore

https://ieeexplore.ieee.org/xplore/

Scopus Digital Library

http://www.scopus.com/

Quadro 6 – Fontes de Busca da Revisão Sistemática
Fonte: Elaborado pelos autores

Idioma dos Trabalhos:
Com base nas fontes escolhidas, o idioma inglês será o utilizado pois trata-se daquele
com maior aceitação internacional para os trabalhos científicos da área.
Palavras-chave
Foram estabelecidas as seguintes palavras-chave:
Em língua Portuguesa: dívida técnica; métodos ágeis.
Em língua Inglesa: technical debt; agile.
Recorreu-se aos operadores lógicos “AND” e “OR” para combinação das palavras chave:
Strings de Busca
Em termos gerais foi aplicada a seguinte string de busca, que posteriormente foi adaptada
à fonte de busca:
Língua Inglesa: ((agile OR SCRUM OR XP or kanban) AND debt*)
Estratégia de busca para a identificação dos trabalhos:
Busca manual
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A busca manual será realizada por meio da aplicação da técnica de Pearl Growing
(NAKAGAWA et al., 2017), que utiliza a lista de citações e referências dos estudos aceitos
após a segunda ou terceira avaliação, com o objetivo de identificar novos estudos.
Buscas automática
A busca automática será realizada por meio da aplicação da string de busca e suas
variações nas bases de busca selecionadas, no período entre 2015 e 2020.
Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos:
Na revisão sistemática, os critérios de inclusão e exclusão, limitam a seleção dos trabalhos
conforme sua relevância para o objetivo da pesquisa. Portanto, com base em avaliações
qualitativas foram definidos os seguintes critérios:
Critérios de inclusão:
c) Estudos qualitativos que abordam medição, e/ou priorização e/ou gestão da DT de
software no contexto de métodos ágeis;
d) Estudos que apresentam alguma proposta, experimento ou aplicação de um método
ou técnica sobre medição, e/ou priorização e/ou gestão da DT de software no contexto
de métodos ágeis.
Critérios de exclusão:
h) Estudos que não estejam relacionados a DT de software;
i) Estudos que não ocorrem no contexto de métodos ágeis;
j) Estudos que não abordam métodos ou técnicas para a medição, ou priorização ou
gestão da DT de software;
k) Estudos que apresentam avaliações sem apresentar o método utilizado;
l) Estudo repetido, quando comparado com o resultado das demais buscas;
m) Estudos com texto, conteúdo e/ou resultados incompletos.
n) Trabalhos publicados como artigos curtos, pôsteres ou tutoriais.
Cabe ressaltar que alguns artigos levantados na pesquisa exploratória, foram considerados
relevantes para o trabalho, portanto, compõem o processo proposto aplicado na pesquisa-ação
desta dissertação, somente não pertencendo à lista de resultados da pesquisa sistemática se não
estiverem nas fontes selecionadas.
Estratégia para seleção dos trabalhos:
Todos os trabalhos retornados pelas buscas serão devidamente documentados em tabelas
específicas para cada fonte de busca. Após essa documentação, será realizada a primeira
avaliação destes trabalhos por meio da leitura de seus títulos, resumos e palavras-chave, e
considerando os critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo. Na sequência, e
também considerando os mesmos critérios, será realizada uma segunda avaliação por meio da
leitura da introdução e conclusão dos estudos que passaram pela primeira avaliação. Por fim, e
também considerando os mesmos critérios, será realizada uma terceira avaliação por meio da
leitura completa dos estudos que passaram pela segunda avaliação.
O quadro para documentar as informações, também registrará quais critérios de inclusão
e/ou exclusão serão indicados para cada um dos trabalhos avaliados, sejam eles incluídos ou
não na síntese geral.
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4. RESULTADOS
4.1 Resumo da Condução da Revisão Sistemática
A revisão sistemática foi conduzida durante os meses de março a maio de 2020. No total
foram encontrados e avaliados 145 trabalhos. A primeira avaliação destes estudos foi realizada
por meio da leitura de seus títulos e resumos e então foram aplicados os critérios de inclusão e
exclusão, resultando em 18 trabalhos considerados elegíveis para a segunda avaliação.
Na sequência, e também considerando os mesmos critérios, foi realizada uma segunda
avaliação acrescentando a leitura da introdução e conclusão dos 18 estudos que passaram pela
primeira avaliação, resultando em 7 trabalhos. Estes tiveram a leitura completa e analisada,
onde foram selecionados 4 artigos que assim pudessem compor a síntese da pesquisa.
Além destes 4 trabalhos escolhidos, foram acrescentados 3 trabalhos encontrados e
selecionados por meio da técnica manual Pearl Growing, sendo que um deles fazia parte da
seleção das bases, porém havia sido rejeitado na primeira avaliação, e acabou retornando após
segunda avaliação por meio da sua referência numa das citações.
Segundo Nakagawa et. al (2017), a técnica denominada Pearl Growing consiste em
investigar as referências utilizadas pelos artigos mais relevantes e dos principais autores da área.
Desta forma, alguns estudos que faziam parte da lista de referências de trabalhos selecionados
como relevantes das fontes anteriores foram incluídos nesta etapa da revisão sistemática.
A figura 5 representa o resumo da revisão sistemática descrita anteriormente. São
apontadas as bases de busca com a amplitude da busca, período e quantidade de artigos
encontrados.

Figura 5 – Trabalhos Selecionados na Síntese da Revisão Sistemática
Fonte: Elaborado pelos autores
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A partir da revisão sistemática realizada, pode-se afirmar que a etapa de estimativa e
priorização da DT ainda não é um tópico de pesquisa maduro, apresentando notória escassez
literária relacionada a trabalhos empíricos. O que é corroborado pelos autores Seaman et al.
(2012) e Avgeriou et al. (2016), quando sugerem que sejam incorporados outros critérios
relevantes e objetivos no processo decisório para diminuir custos nas etapas de identificação e
estimativa da DT.
4.2 Análise dos Resultados
Com os resultados obtidos, nesta seção foi redigida uma síntese geral que descreve
sinteticamente as análises críticas elaboradas pelos autores. Análises qualitativas com relação
aos trabalhos pesquisados e algumas considerações sobre os resultados observados nos
trabalhos selecionados.
O trabalho realizado por Griffith et al. (2014) descreve um conjunto de simulações
baseadas em modelos de processo de desenvolvimento ágil, Scrum, e a integração do
gerenciamento da DT. O objetivo deste estudo foi identificar qual estratégia é superior e
fornecer evidências empíricas para apoiar as alegações existentes.
Os quatro modelos e estratégias de gestão da DT comparados foram:
1) Base: não considera o gerenciamento da DT;
2) Lista de DTs: mantém uma lista separada de dívida técnica e separa parte da sprint para
redução de DT;
3) Lista de DTs com gerenciamento da DT ativo: mantém uma lista separada de dívida
técnica e separa uma das sprints para redução da DT e
4) Limiar da DT: utiliza duas abordagens baseadas em limites: Limite superior: inicia a
remoção da DT quando o nível atual atinge um limite superior; Limiar superior e
inferior: utiliza um limite superior e um limite inferior para iniciar e interromper a fase
de remoção da DT.
O trabalho conclui que os modelos 2 e 3 são mais eficientes, porém o 3 pode não ser
factível, pois na simulação aplicada não foi levado em conta a moral do time e o fator time to
market.
Os resultados das simulações fornecem evidências convincentes para as atuais estratégias
técnicas de gerenciamento de dívida propostas na literatura que podem ser aplicadas
imediatamente pelos profissionais.
No trabalho de Guo et al.(2016), cujo estudo de caso constatou que as etapas com maior
custo no gerenciamento da DT são as de identificação da DT e de estimativa da DT, propõe as
seguintes formas para diminuir e/ou otimizar estes custos:
4) Limitar o foco dos esforços iniciais de gerenciamento de DT: selecionar itens de DT
que estão causando algum tipo de “dor”. Isso justificaria o custo inicial do
desenvolvimento de uma lista de itens de DT, que realmente estão causando algum tipo
impacto. Desta forma, o pagamento destes itens trarão sucessos iniciais por estarem
resolvendo problemas reais da organização;
5) Integrar o gerenciamento de DT ao processo de gerenciamento de projetos existente,
tanto quanto possível, por exemplo incorporando itens de DT no backlog da Sprint e
6) Comece com noções simples de principal e juros que se concentram no esforço e
incorpore gradualmente outros critérios de decisão usando-os para ajustar valores de
principal e juros.
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Os autores sugerem que sejam incorporados outros critérios relevantes e objetivos no
processo de medição e decisório a fim de diminuir custos nas etapas e estimativa e priorização
da DT, e na tomada de decisão.
No trabalho de Martini et al.(2017), por meio de um estudo de caso múltiplo em quatro
projetos, foi constatado que a função de mapear o juros de DT para um projeto em geral não é
a soma dos juros dos itens da DT no nível do problema.
Os autores identificaram que os engenheiros e o gerente de produto estimam o impacto da
TD no projeto usando as informações fornecidas pelos itens individuais, mas não como uma
soma. Em vez disso, intuitivamente calculam uma espécie de média dos itens, e os pesam de
acordo com outros fatores, como por exemplo a parte do código afetada pela DT, tamanho e
roadmap do projeto, o impacto positivo de adquirir a DT, a existência de uma alternativa
paliativa e os fatores culturais como atitude da equipe em relação a contrair a DT.
Este estudo representou um primeiro passo para avaliar o juros da DT, levando em
consideração informações qualitativas de seu impacto.
Martini e Bosch (2017) visando a analisar os efeitos negativos e econômicos do juros
relacionados aos itens de dívida técnica, criaram uma abordagem de priorização das dívidas a
partir da estimativa de sete fatores de gravidade. Para isso propões o uso de uma ferramenta
chamada AnaConDebt (Analysis of Contagious Debt), desenhada por eles.
A avaliação sistemática do juros da DT se dá pela comunicação entre desenvolvedores,
arquitetos e gerentes, pela análise dos sete fatores, e os cálculos com apoio da AnaConDebt,
seguindo algumas etapas, são elas:
5) Na primeira etapa, os desenvolvedores de forma intuitiva repassam à ferramenta uma
avaliação quantitativa entre 1 a 10, em relação ao impacto negativo de cada dívida
técnica;
6) A segunda etapa, consiste na avaliação dos sete fatores relacionados ao juros das
dívidas, ou seja, os desenvolvedores informavam à ferramenta um valor de 0 (sem
gravidade) a 5 (alta gravidade) a cada fator.
7) Em seguida, a ferramenta retornava um valor de 1 a 10, representando a gravidade do
item de dívida técnica analisado.
8) E como última etapa, as pessoas interessadas podem fazer uma avaliação entre os
valores obtidos pela ferramenta e a análise intuitiva dos desenvolvedores, permitindo a
priorização de itens considerados mais graves em relação aos aspectos desejados.
Os resultados mostraram que o resultado da ferramenta está muito próximo da estimativa
dada pelas partes interessadas. As implicações são que, se dados adicionais corroborarem a
hipótese, a gravidade dos juros poderá ser sistematicamente avaliada pelas partes interessadas,
estimando apenas sete fatores de maneira econômica com resultados aceitáveis.
No trabalho de pesquisa-ação de Oliveira et al. (2015), os times envolvidos
reconheceram que a abordagem proposta por Seaman e Guo (2011) é viável para ser
considerada no processo de desenvolvimento de software, mas sugerem que sejam feitas
algumas modificações para diminuir o tempo e complexidade de uso do modelo, especialmente
em relação a variável probabilidade de juros.
Desta forma, propõem a redução de três para duas métricas: principal e a quantidade atual
de juros. Em consequência, a tomada de decisão foi beneficiada pela consideração antecipada
das dívidas que realmente já tem juros conhecidos. Em vez de usar probabilidades para calcular
os juros, as métricas são registradas toda vez que ocorre uma dívida técnica.
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Em Oliveira et al. (2015), propõe a utilização de um Backlog separado com itens da DT
e sugere a incorporação de itens de DT no Backlog da Sprint.
Em Oliveira (2015), o autor sugere como trabalho futuro a utilização da técnica planning
poker para estimar o principal, ou seja, o custo de pagar a DT no momento atual.
Em Osses et al. (2017), os autores propõe uma adaptação da técnica de planning poker
para seleção de táticas de segurança relacionadas a RNFs.
Segundo Sachdeva (2018), as metodologias ágeis estão ganhando popularidade em ritmo
acelerado e proporcionaram à indústria de software uma maneira de entregar produtos de forma
incremental em um ritmo acelerado. Neste contexto, a priorização dos itens do backlog da sprint
se torna vital para o sucesso do produto e, portanto, da organização.
Para o autor, os valores e princípios ágeis falam sobre o desenvolvimento de software e
maneiras de escrever código de boa qualidade e, assim, minimizar a introdução de qualquer
nova dívida técnica. No entanto, nenhuma solução é descrita sobre como lidar com a dívida
técnica presente nos sistemas existentes.
Sachdeva (2018) apresenta uma abordagem para estimar a prioridade de business features
utilizando a técnica ágil planning poker, e fornece uma solução multifásica para criar um
backlog de produtos buscando o retorno sobro o investimento (ROI).
O autor também propõe um método para lidar e priorizar a DT, onde a técnica de planning
poker também é utilizada na estimativa do custo da DT, o impacto de requisitos não funcionais
envolvidos na DT são levados em conta em sua priorização num backlog separado com itens
da dívida técnica. Por fim, o backlog da sprint é composto de histórias de usuários, do backlog
do produto, e itens de DT, do backlog de DT, priorizados em ordem decrescente do ROI.
4.3 Síntese da Revisão Sistemática
Após a leitura minuciosa e completa dos trabalhos incluídos após a terceira avaliação, foi
elaborado um resumo comparativo entre eles, destacando os métodos ou técnicas utilizadas,
mostrando como os mesmos se inter-relacionam e também como respondem, ou ajudam a
responder, a pergunta de pesquisa, conforme mostra o quadro 7.
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# Ano

1 2015

Título
A simulation study of practical
methods for technical debt
management in agile software
development

Costs and obstacles encountered in
2 2016 technical debt management – A case
study

3 2017

Technical Debt Interest Assessment:
from Issues to Project

The Magnificent Seven: Towards a
4 2017 Systematic Estimation of Technical
Debt Interest

Autor (es)
Griffith, I. and Taffahi,
H. and Izurieta, C. and
Claudio, D.

Guo, Yuepu and
Seaman, Carolyn and
Silva, Fabio Q. B.
Martini, A., Vajda, S.,
Vasa, R., Jones, A.,
Abdelrazek, M.,
Grundy, J., & Bosch, J.
Martini, Antonio and
Bosch, Jan

Managing Technical Debt in Software Oliveira, Frederico and
5 2015 Projects Using Scrum: An Action
Goldman, Alfredo and
Research
Santos, Viviane

6 2017

Towards the Selection of Security
Osses, Felipe and
Tactics based on Non-Functional
Márquez, Gastón and
Requirements: Security Tactic Planning Orellana, Cristian and
Poker
Astudillo, Hernán

Requirements Prioritization in Agile:
7 2018 Use of Planning Poker for Maximizing Sachdeva, Vaibhav
Return on Investment

Fonte de Busca

Abordagens Recomendadas

Scopus Digital Uso de uma lista separada de DT e Incorporação de itens de DT no Backlog da
Library
Sprint.
1) Seleção de itens de DT que causm impacto;
2) Utilização de um Backlog separado com itens da DT;
Citação: Science
3) Incorporação de itens de DT no Backlog da Sprint e
Direct
4) Incorporar outros critérios relevantes e objetivos no processo de medição e
decisório a fim de diminuir custos nas etapas e estimativa e tomada de decisão.
Citação: ACM Avaliação dos juros da DT levando em consideração informações qualitativas de
Digital Library seu impacto.

ACM Digital
Library e Scopus Priorização dos itens de DT a partir da estimativa de sete fatores de gravidade.
Digital Library
IEEE Xplore e
1) Utilização de um Backlog separado com itens da DT e
Scopus Digital
2) Incorporar itens de DT no Backlog da Sprint.
Library

Citação: IEEE Adaptação da técnica de planning poker para seleção de táticas de segurança
Xplore
relacionadas a RNFs.
1) Utiliza o planning poker na estimativa do custo da DT;
Scopus Digital 2) Considera o impacto de requisitos não funcionais envolvidos na DT;
Library
3) Utilização de um Backlog separado com itens da DT e
4) Incorpora itens de DT no Backlog da Sprint

Quadro 7 – Trabalhos Selecionados na Síntese da Revisão Sistemática
Fonte: Elaborado pelos autores

Com base nas abordagens mencionas na síntese da revisão sistemática, é possível propor
adaptações ao método de gerenciamento da DT de Seaman e Guo (2011):
1) Uso de backlog separado para itens de DT, conforme proposto em Griffit et al (2015);
2) Utilização da técnica de planning poker em estimativas, conforme proposto em Oliveira
(2015), Sachdeva (2018) e Osses et al. (2017);
3) Aplicação de um questionário para avaliação da gravidade do impacto dos itens da DT,
segundo proposto em Martini e Bosch (2017) e Martini et al. (2017)
4) Avaliação do relacionamento de requisitos não funcionais na estimativa da DT,
conforme proposto em Sachdeva (2018) e Osses (2017).
5) Incorporação de itens de DT no Backlog da iteração ou Sprint, segundo proposto em
Griffit et al (2015), Guo, Seaman e Silva (2016), Oliveira, Goldman e Santos (2015) e Sachdeva
(2018).
A figura 6 representa o processo baseado nas adaptações ao framework de gerenciamento
de dívida técnica proposto por Semana e Guo (2011).
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Figura 6 – Framework de Gerenciamento de Dívida Técnica
Fonte: Elaborado pelos autores

5. CONCLUSÕES
No início deste trabalho foram apresentados os conceitos e teorias dos principais temas que
permeiam a questão de pesquisa e que foram utilizados como base para a estruturação da revisão
sistemática da literatura conduzida nesta pesquisa.
Em seguida, foram apresentados os principais conceitos, objetivos e importância da revisão
sistemática da literatura em um projeto de pesquisa. Após conceituada a revisão sistemática,
foram apresentadas a etapa de planejamento com o protocolo da pesquisa, a síntese final com
os artigos encontrados e selecionados bem como uma análise geral dos resultados obtidos na
execução.
A revisão sistemática evidenciou o esforço da comunidade científica em propor soluções e
alternativas para auxiliar na gestão da dívida técnica, especialmente nas etapas de estimativa e
priorização da dívida técnica. Entretanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido para
deixar estas etapas mais sistemáticas e fáceis de serem executadas.
A partir dos elementos obtidos na revisão sistemática da literatura deste trabalho, foi obtido
uma adaptação ao framework de gerenciamento da dívida técnica de Seaman e Guo (2011),
incluindo a utilização de planning poker e envolvimento de requisitos não funcionais em sua
estimativa de custo, além de medir o impacto negativo da dívida, com uma forma de valorar a
prioridade de itens da dívida técnica a fim de facilitar a tomada de decisão de pagá-la ou não.
Espera-se com estas adaptações trazer mais visibilidade aos itens de dívida técnica e como
estes impactam negativamente às organizações e seus clientes, assim como aprimorar o
processo de sua estimativa de custo e juros, tornando-o mais sistematizado, menos subjetivo, e
consequentemente com menor tempo e custo de execução.
Para trabalhos futuros é sugerido detalhar o processo e fazer estudos empíricos a fim de
medir sua efetividade.
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