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RESUMO

Ward Cunningham em seu relato de experiência no OOPSLA’92 introduziu a
metáfora da Dívida Técnica. Esta metáfora está relacionada com artefatos imaturos,
incompletos ou inadequados no ciclo de desenvolvimento de software que causam
custos altos e baixa qualidade. Uma estratégia para o gerenciamento da Dívida
Técnica é ainda um desafio, pois é algo que não é parte do processo de
desenvolvimento. Carolyn Seaman e Yuepu Guo propuseram um framework de
gerenciamento da Dívida Técnica baseado em três estágios. Primeiro, dívidas são
identificadas e listadas. Depois disso, dívidas são medidas pelo seu esforço para
pagá-las e então são selecionadas para estarem no ciclo de desenvolvimento do
software. Nesse estudo é avaliada a aplicação deste framework no contexto real de
projetos de software que utilizam Scrum. A pesquisa-ação é conduzida em duas
empresas onde seus projetos tem significativa Dívida Técnica. Três ciclos da
pesquisa-ação são executados com base nos três estágios do framework para
ambas as empresas. Um quarto ciclo é feito considerando o framework alterado. A
principal contribuição deste estudo é proporcionar experiências reais e melhorias
para projetos que usam Scrum e que podem adotar o framework de gerenciamento
da Dívida Técnica de Seaman e Guo. Ambos os times reconheceram que o
framework é viável depois de algumas modificações. Em razão das restrições de
tempo dos projetos e facilidade de uso, foram reduzidas as métricas propostas (três
medidas) para duas: Principal e Valor Acumulado dos Juros. Em consequência, a
tomada de decisão é beneficiada por considerar realmente as dívidas que precisam
ser pagas. Ao invés de usar probabilidades para encontrar os Juros, estes são
registrados a cada vez que a dívida ocorre. Durante o primeiro estágio, melhora-se a
identificação da dívida quando todos os papéis do Scrum participam, enquanto o
Time é responsável pela medição e a tomada de decisão. Os Donos dos Produtos
para ambas as empresas entenderam a importância de monitorar e priorizar a Dívida
Técnica durante um ciclo de desenvolvimento. Com estas mudanças, os dois times
mencionam que eles permaneceriam utilizando a abordagem resultante.

Palavras-chave: Dívida Técnica; Scrum; Métodos Ágeis; Gerenciamento da Dívida
Técnica.

ABSTRACT
Managing Technical Debt in Software Projects Using Scrum: An Action
Research
Ward Cunningham in his experience report presented at the OOPSLA'92
conference introduced the metaphor of technical debt. This metaphor is related to
immature, incomplete or inadequate artifacts in the software development cycle that
cause higher costs and lower quality. A strategy for the technical debt management
is still a challenge because its definition is not yet part of the development process.
Carolyn Seaman and Yuepu Guo proposed a technical debt management framework
based on three stages. First, debts are identified and listed. After that, debts are
measured by their payment efforts and then debts are selected to be considered in
the software development cycle. This study evaluates the application of this
framework in the real context of software projects adopting Scrum. The action
research is conducted in two companies where their projects have significant
technical debt. Three action research cycles were performed based on the three
stages of the framework for both companies. A fourth cycle is done considering the
changed framework. The main contribution of this study is to provide real
experiences and improvements for projects using Scrum and that may adopt the
technical debt management framework proposed by Seaman and Guo. Both teams
recognized that the framework is feasible after some modifications. Because of
projects time constraints and ease of use, it is reduced the use of the proposed
metrics (three measures) to two: Principal and the Current Amount of Interest. In
consequence, decision-making can be improved by the early consideration of the
debts that really need to be paid. Instead of using probabilities to find the interest,
these are registered every time the technical debt occurs. During the first phase, the
debts identification is improved when all Scrum roles participated, while
measurement and decision-making are improved when the team is responsible for all
these phases. The Product Owner role in both companies understood the importance
of Technical Debt monitoring and prioritization during a development cycle. With
these changes, the two teams affirmed that they would remain using the resulting
approach.
Keywords: Technical Debt; Scrum; Agile Methods; Technical Debt Management.
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

Motivação
Cunningham (1992) em seu relato de experiência no OOPSLA’92 (Object-

Oriented Programming, Systems, Languages and Applications) introduziu o seguinte
cenário:
“A primeira vez que a qualidade do código é comprometida é como
se estivesse incorrendo em Dívida Técnica. Uma pequena Dívida
Técnica acelera o desenvolvimento até que seja paga por meio da
reescrita do código. O perigo ocorre quando a Dívida Técnica não é
paga. Cada minuto em que o código é mantido em inconformidade,
juros são acrescidos na forma de reimplementação.”

Isto é conhecido como Dívida Técnica (do inglês Technical Debt), uma
metáfora à dívida financeira. Esta metáfora relata que ao comprometer a qualidade
do software, é como se estivesse contraindo uma dívida, que precisará ser paga no
futuro. Pode-se decidir por pagar a dívida por meio da refatoração do código, ou
pode-se continuar incorrendo em juros. Estes são acrescidos na dívida na forma de
esforço, custo e tempo extras na realização de futuras modificações no software.
Kruchten et al. (2012) relatam que algumas equipes de desenvolvimento ágil
acreditam estar completamente imunes à Dívida Técnica pelo fato de usarem um
processo de desenvolvimento iterativo. Mas, segundo os autores, com as entregas
muito rápidas, o pouco tempo para projeto ou a falta de rigor em testes
automatizados, levam alguns software a um nível considerável de Dívida Técnica
muito rapidamente.
Um destaque diferenciado no contexto ágil deve ser dado ao Scrum, que
segundo o relatório da VersionOne (2013), 55% dos entrevistados o usam e 73%
utilizam as suas variações como Scrum/XP Hybrid e Scrumban.
É perceptível na literatura que não há pretensão de eliminar toda a Dívida
Técnica, conforme mencionado por Kruchten et al. (2013), mas sim mantê-la em um
nível gerenciável. A gestão da Dívida Técnica envolve rastrear, tomar decisões
fundamentadas e evitar seus piores defeitos (LIM et al., 2012).
Com essa visão sobre gestão da Dívida Técnica, a motivação desta pesquisa
surge quando Buch (2011) menciona que é difícil planejar o trabalho e definir uma
estratégia para reduzir a Dívida Técnica, pois é algo que não é parte do processo de
desenvolvimento regular, que se concentra principalmente na implementação das
funcionalidades. Isto se comprova quando se utiliza Scrum para gerenciamento ágil
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de projetos, que aborda a implementação de funcionalidades priorizadas do Backlog
do Produto. Segundo Oliveira (2011), a consequência dessa falta de processo para
a redução da dívida pode causar uma queda da produtividade na manutenção,
adaptação e extensão do software, devido ao alto esforço para pagá-la.
Segundo Buch (2011), essa dificuldade no gerenciamento da Dívida Técnica
em times que utilizam Scrum é justificada por três fatores. Primeiro, a falta da
definição do papel responsável pela sua redução (Time, Dono do Produto, Scrum
Master ou todos eles). Segundo fator, o Dono do Produto frequentemente não
entende as necessidades e benefícios de reduzir a Dívida Técnica e tende a não
considerar ou a permitir dívidas em seu backlog. Por fim, para o terceiro fator, o
autor menciona que a Dívida Técnica encontrada nos projetos não se encontra de
uma forma estruturada e documentada, que possa ser visualizada pelo time. Em
relação à visualização da dívida no nível técnico, Rubin (2013) relata três possíveis
abordagens: 1. Dívida Técnica em software de rastreamento de defeitos; 2. Dívida
Técnica no Backlog do Produto; 3. Dívida Técnica no seu próprio backlog. Kruchten
et al. (2012) também sugerem listar a Dívida Técnica em um backlog comum, como
mencionado anteriormente na segunda opção por Rubin (2013).
Seaman e Guo (2011) propõem um framework de gerenciamento da Dívida
Técnica que se inspira nas abordagens de gerenciamento de risco em software.
Dividido em três estágios, inicia-se por identificar os itens da Dívida Técnica do
projeto para construir uma lista, depois medi-los por meio do esforço para pagá-los e
finalmente, monitorá-los para tomar a decisão sobre quando e quais deles devem
ser tratados. Na pesquisa realizada por Zazworka et al. (2013) é dada ênfase
principalmente à identificação da Dívida Técnica e usa como meio o framework de
Seaman e Guo (2011).
Assim, encontram-se evidências na literatura do uso parcial do framework,
mas não dos seus três estágios em projetos reais de desenvolvimento de software,
que ainda aplicam Scrum para gerenciamento ágil.

1.2.

Objetivo
O objetivo deste trabalho é avaliar a aplicação dos três estágios do framework

de gerenciamento da Dívida Técnica proposto por Seaman e Guo (2011), por meio
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de uma pesquisa-ação, no contexto real de dois projetos de software que utilizam
Scrum.

1.3.

Contribuição
Tanto Seaman e Guo (2011) quanto Zazworka et al. (2013) não avaliam os

três estágios do framework de gerenciamento da Dívida Técnica proposto pelos
primeiros em projetos reais de desenvolvimento de software.
Assim, este estudo apresenta relevância prática, pois fornece uma
experiência real para os projetos que utilizam Scrum e que venham a adotar o
gerenciamento da Dívida Técnica proposto por Seaman e Guo (2011). Com isso
podem conhecer previamente os principais pontos de sucesso e fracasso no
contexto do projeto abordado nesse texto.
O estudo também tem relevância científica, pois proporciona adaptações no
framework a partir da execução nos projetos reais.
Além disso, são identificadas as responsabilidades dos papéis encontrados
no Scrum perante as atividades do framework de gerenciamento da Dívida Técnica.
Por fim, apresenta-se a forma escolhida de visualização da dívida baseada nas
abordagens de Rubin (2013) e Kruchten et al. (2012) para os projetos estudados.

1.4.

Método de Trabalho
O método de trabalho proposto para este estudo baseia-se na análise da

literatura e na pesquisa-ação.
A pesquisa-ação é realizada em duas empresas (SoftOne e SoftTwo) visando
analisar a problemática do gerenciamento da Dívida Técnica por meio do framework
de Seaman e Guo (2011) em um contexto de projeto que utiliza Scrum e que possua
evidências de dívida ainda não gerenciada. Os nomes das empresas são
pseudônimos.
O autor deste estudo trabalha na SoftOne. O projeto escolhido tem como
objetivo o desenvolvimento e a manutenção de um software de gestão de benefícios
previdenciários para regimes específicos de previdência. Este foi criado em 2002 e
ainda existe desenvolvimento constante nesse produto em decorrência das
solicitações específicas de cada cliente, que pode ser um município ou estado do
país. Nesse contexto, o autor deste estudo tem um papel tanto de consultor quanto
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de participante ativo na execução da pesquisa, pois o mesmo faz parte da equipe do
projeto.
O projeto escolhido na SoftTwo provê uma solução para seguradoras em
geral. O software faz a cotação de seguros automotivos de acordo com uma série de
características do cliente e veículo pesquisados. Finalmente uma opção é
selecionada com determinadas garantias e benefícios para o cliente segurado.
Neste caso real, autor deste estudo tem um papel de consultor na realização da
pesquisa-ação.
Segundo Thiollent (2011), um mecanismo considerado fundamental para
aplicação da pesquisa-ação é a organização de seminários, por meio dos quais se
podem divulgar informações teóricas sobre o tema, além de discutir e tomar
decisões pelo pesquisador e pelos grupos envolvidos na investigação. As
informações coletadas também devem ser discutidas e avaliadas nesses seminários,
com o objetivo de se chegar a uma interpretação consensual dos resultados. Esse
mecanismo é usado conforme planejado nas atividades a serem desenvolvidas na
pesquisa.

1.4.1.

Atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas em cada projeto são listadas a seguir:


Análise da Literatura: foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre
Dívida Técnica, seus tipos, causas e consequências, além do Scrum. Após
isto, foi realizada a pesquisa sobre o gerenciamento da dívida, onde se
destaca o framework proposto por Seaman e Guo (2011) avaliado pela
pesquisa-ação. Por fim, foram identificadas formas de tornar a Dívida
Técnica visível para o time.



Seminário sobre Dívida Técnica e 1º estágio do framework de Seaman e
Guo (2011): primeiro seminário com os participantes da pesquisa que tem
como finalidade a divulgação da metáfora da Dívida Técnica, bem como
seus tipos, causas e consequências. As formas abordadas por Rubin
(2013) e Kruchten et al. (2012) para a visualização das dívidas também
são discutidas pelos participantes da pesquisa. Neste momento os
participantes escolhem uma forma de visualização levando-se em
consideração as particularidades do projeto, como os aplicativos de
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software já em uso. Por fim, é apresentado os campos do 1º estágio do
framework de Seaman e Guo (2011) que devem ser preenchidos durante
a identificação da dívida.


Identificação da Dívida Técnica: os participantes da pesquisa devem listar
individualmente as dívidas conhecidas no projeto e colocá-las na forma de
visualização escolhida anteriormente.



Seminário sobre o 2º estágio do framework de gerenciamento da Dívida
Técnica proposto por Seaman e Guo (2011): seminário que apresenta a
atividade de medição da dívida baseado no framework.



Medição da Dívida Técnica: os participantes da pesquisa devem medir as
dívidas identificadas anteriormente.



Seminário sobre o 3º estágio do framework de gerenciamento da Dívida
Técnica proposto por Seaman e Guo (2011) - A Dívida Técnica durante o
planejamento do ciclo e o monitoramento contínuo da Dívida Técnica ao
longo do tempo: seminário que apresenta como ocorre a priorização da
Dívida Técnica durante o planejamento do ciclo de desenvolvimento, além
do monitoramento contínuo ao longo do tempo.



Selecionar os itens da Dívida Técnica a serem considerados no próximo
ciclo de desenvolvimento: durante a Reunião de Planejamento são
selecionados os itens da Dívida Técnica a serem tratados no próximo ciclo
com o auxílio das medições realizadas anteriormente.



Monitorar a Dívida Técnica durante o ciclo de desenvolvimento: no
decorrer do ciclo de desenvolvimento, dívidas podem aparecer e devem
ser registradas pelos participantes da pesquisa. Além disso, são
realizados gráficos de acompanhamento da dívida dos projetos.



Seminário de avaliação: ao final da pesquisa é discutido por todos os
participantes da pesquisa a utilização do framework de Seaman e Guo
(2011) bem como sugestão de adaptações que o mesmo poderia conter.

1.5.

Organização do trabalho
A seção 2, Dívida Técnica, Métodos Ágeis e Scrum, descreve os conceitos

relacionados à Dívida Técnica, as taxonomias de classificação, suas causas e
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consequências. São apresentados também os valores e princípios dos métodos
ágeis e o Scrum como framework de gerenciamento ágil de projetos.
A seção 3, Gerenciamento da Dívida Técnica, apresenta em detalhes o
framework de gerenciamento da Dívida Técnica proposto por Seaman e Guo (2011)
e utilizado na pesquisa-ação, além de alguns pontos no relacionamento da Dívida
Técnica com os métodos ágeis.
A seção 4, Método, descreve os projetos usados na pesquisa, o perfil dos
integrantes das equipes, bem como o Scrum utilizado nesse ambiente como forma
de gerenciamento ágil. Além disso, são apresentados os ciclos da pesquisa-ação a
serem realizados, os detalhes das atividades de pesquisa, o que se pretende
observar em cada ciclo, as formas de coleta e de análise dos dados.
A seção 5, Ciclos dessa pesquisa-ação, descreve a pesquisa-ação realizada
nos projetos abordando os estágios do framework de Seaman e Guo (2011). Três
ciclos executados são apresentados nesta seção. São também identificadas as
responsabilidades dos papéis encontrados no Scrum perante as atividades do
framework. Apresenta-se também a forma escolhida de visualização da dívida para
o projeto, baseada nas abordagens de Rubin (2013) e Kruchten et al. (2012).
A seção 6, Análise de Resultados e Ciclo de Adaptações, identifica os
resultados principais dos três primeiros ciclos da pesquisa, bem como as
adaptações a serem feitas no framework original. As adaptações estarão no 4º ciclo
da pesquisa-ação denominado Ciclo de Adaptações.
A seção 7, Conclusão, apresenta as considerações finais acerca da
experiência prática no gerenciamento da Dívida Técnica proposto por Seaman e
Guo (2011) nos dois projetos, além de descrever as limitações e sugestões para
futuros trabalhos.
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2. DÍVIDA TÉCNICA, MÉTODOS ÁGEIS e SCRUM
2.1.

Introdução
Nesta seção são discutidos os conceitos que fornecem a base teórica para o

estudo. Primeiramente é apresentado conceito de Dívida Técnica, as taxonomias de
classificação, suas causas e consequências. Em seguida, é feita uma introdução aos
métodos ágeis e ao Scrum. Com base neste cenário, é apresentado o
gerenciamento da Dívida Técnica na seção 3, especialmente o framework de
Seaman e Guo (2011) a ser abordado na pesquisa-ação.

2.2.

Dívida Técnica
Ward Cunningham criou o termo Dívida Técnica em 1992, como uma

metáfora para atalhos tomados pelos projetos de software a fim de capitalizar sobre
as oportunidades de negócio (TAKSANDE, 2011). Segundo McConnell (2007), o
time utiliza uma abordagem de projeto ou construção que é conveniente no curto
prazo, mas que aumenta a complexidade e é mais caro no longo prazo.
Outra maneira de entender a Dívida Técnica, segundo Brown et al. (2010), é
uma forma de caracterizar 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.
Da mesma forma que ocorre na dívida financeira, a Dívida Técnica incorre em
pagamento de juros, que é um esforço extra para se realizar um desenvolvimento
por causa da escolha original não apropriada. Pode-se optar por continuar pagando
os juros ou pagar a dívida por meio da refatoração para uma melhor forma de
construção ou projeto (FOWLER, 2003). Para Fowler et al. (1999), refatoração é o
processo de mudar um software a fim de melhorar sua estrutura interna e
reusabilidade sem alterar seu comportamento original.
Uma das grandes virtudes apontadas por Fowler (2009) no uso da metáfora é
a capacidade de expressarem-se, por meio dela, aspectos técnicos críticos a
stakeholders que não fazem parte da equipe técnica. 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
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a partir de um vocabulário técnico para um vocabulário financeiro fornece um quadro
mais claro ou mais compreensível para essas discussões (MCCONNELL, 2007).
Alguns conceitos sobre Dívida Técnica são discutidos na literatura e o Quadro
1 apresenta um sumário.
Quadro 1 – Alguns conceitos sobre a metáfora da Dívida Técnica.
Conceitos
Razão

Definição
Motivação

que

levou

Principais Autores
à

decisão

de

comprometer a qualidade do software.
Benefício

Consequências a curto prazo da contração
da Dívida Técnica.

(MCCONNELL, 2007);
(FOWLER, 2009).
(CUNNINGHAM, 1992);
(MCCONNELL, 2007);
(FOWLER, 2009).

Resultado

Consequências a longo prazo da contração

(GUO et al., 2011).

da Dívida Técnica.
Principal

Valor que indica quanto custaria para pagar
a dívida no momento.

(CUNNINGHAM, 1992);
(MCCONNELL, 2007);
(FOWLER, 2009);
(SEAMAN et al.2011).

Juros

Penalidade

em

decorrência

da

dívida

(como por exemplo, aumento do esforço na
manutenção do software).

(CUNNINGHAM, 1992);
(MCCONNELL, 2007);
(FOWLER, 2009);
(SEAMAN et al., 2011).

Fonte: Adaptado de Oliveira (2011).

Dívida Técnica também inclui aspectos menos óbvios e visíveis, tais como
arquitetura e documentação desatualizada (BROWN et al., 2010). De forma
complementar, Kruchten et al. (2012) mencionam que a Dívida Técnica não é
somente sobre código e a sua qualidade. Dívida Técnica pode ser caracterizada por
aspectos relacionados com o desenvolvimento do produto de software como um
todo (STERLING, 2010), como por exemplo, a ausência de testes automatizados e
questões de infraestrutura como a falta de integração contínua e implantação
automatizada. A Dívida Técnica refere-se ao efeito de qualquer artefato incompleto,
imaturo ou inadequado em um ciclo de desenvolvimento de software (SEAMAN et
al., 2011).
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Lim et al. (2012) mencionam alguns exemplos de realidades de negócio que
influenciam a decisão de uma equipe em assumir uma Dívida Técnica: 1.
Contratualmente, a obrigação de entregar o software em um prazo curto; 2.
Cumprimento de prazos para integração com produto parceiro antes de um
lançamento; 3. Entregar a tempo para um próximo evento que apresente boas
oportunidades de negócios; 4. Desenvolvimento de um protótipo para assegurar o
financiamento dos investidores.

2.2.1. As consequências da Dívida Técnica
Tom et al. (2013) mencionam as consequências da Dívida Técnica. São
apresentadas aos times dos projetos utilizados na pesquisa três consequências para
justificar a importância do seu gerenciamento.
O primeiro impacto da Dívida Técnica é sobre a produtividade do time. O
principal benefício é que ela pode aumentar a velocidade do desenvolvimento no
curto prazo. Mas, segundo Tom et al. (2013), isso se torna irreal no longo prazo. O
impacto da dívida sobre a qualidade estrutural torna o código existente mais difícil de
ser modificado. Desenvolvedores gastam mais tempo trabalhando em torno das
dívidas em razão da dificuldade do entendimento do código do que com a
implementação de novas funcionalidades.
O segundo impacto é na qualidade. Segundo Kruchten (2012), isso ocorre
principalmente sob o ponto de vista da manutenibilidade (ISO, 2011), especialmente
em dois itens: 1. Atender aos novos requisitos; 2. Fazer manutenção futura de
maneira mais fácil.
Por último, segundo Tom et al. (2013), o impacto da Dívida Técnica sobre o
risco do projeto está relacionado ao seu efeito sobre a produtividade. Segundo os
autores, quando há um alto nível de Dívida Técnica criando incertezas em torno de
implementar qualquer alteração, torna-se difícil estimar o término da atividade até
mesmo pelos melhores desenvolvedores, aumentando assim a probabilidade de
atrasos nas entregas do software.
Com o conhecimento das consequências da Dívida Técnica em um projeto de
software são necessárias formas de identificar e classificar os diferentes tipos de
dívida.
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2.2.2. Tipos de Dívida Técnica
Steve McConnell e Martin Fowler desenvolveram de forma independente
taxonomias para Dívida Técnica a fim de classificar os seus diferentes tipos (LIM,
2012). Essas classificações são de interesse da pesquisa para auxiliar na
identificação e classificação dos itens da Dívida Técnica nos projetos.

2.2.2.1. Taxonomia da Dívida Técnica de McConnell
McConnell (2007) cria uma taxonomia da Dívida Técnica para capturar os
diferentes tipos:


I. Dívida incorrida involuntariamente;



II. Dívida incorrida intencionalmente;
o II.A. Dívida de curto prazo;
o II.B. Dívida de longo prazo.

O primeiro tipo de Dívida Técnica é o tipo em que incorre sem intenção.
McConnell (2007) cita para esse tipo de dívida o caso em que uma empresa adquire
outra empresa que acumulou Dívida Técnica significativa e que não foi possível
identificar até depois da sua aquisição. Outra situação citada pelo autor é quando a
equipe não realiza de forma satisfatória uma reescrita de código, que já está
endividada, e apenas cria mais dívida involuntariamente.
Em relação ao segundo tipo de Dívida Técnica, a Dívida Intencional, que
ocorre quando uma organização toma uma decisão consciente para otimizar o
momento atual (MCCONNELL, 2007), realizando algumas escolhas de projeto ou de
implementação que são uma maneira rápida e de baixa qualidade para resolver
determinada situação.
McConnell (2007) cita algumas frases típicas para esse segundo tipo de
Dívida Técnica como “Se não conseguirmos lançar a tempo (produto), não haverá
um próximo lançamento”. Isto leva a decisões como “Nós não temos tempo para
atualizar essas duas bases de dados, por isso, vamos codificar agora e sincronizálas depois”. Ou “Nós temos um código escrito por um contratante que não segue os
nossos padrões de codificação, mas refaremos isso mais tarde”. Ou ainda “Não
temos tempo para escrever todos os testes de unidade para os códigos que criamos
nos últimos dois meses do projeto. Iremos construir os testes após o lançamento”.
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Segundo McConnell (2007), a Dívida Técnica Intencional pode ser
classificada em dois subtipos: dívida de longo prazo e dívida de curto prazo.
Dívida de longo prazo é aquela que a empresa assume de forma estratégica e
proativa (MCCONNELL, 2007). Um exemplo é: “Não acho que vamos precisar dar
suporte a uma segunda plataforma por pelo menos cinco anos, então essa versão
pode ser construída na suposição de que estamos apoiando somente em uma
plataforma”. Esta dívida pode ser paga em um período mais longo no tempo.
Segundo McConnell (2007), dívida de curto prazo ocorre reativamente a um
evento. Esse tipo de dívida precisa ser pago com frequência, de preferência como a
primeira atividade do próximo ciclo de desenvolvimento. Uma situação de exemplo
para esse tipo de dívida é quando se resolve um problema pontual de forma não
“ideal” para que o software possa se adequar a uma determinação do cliente no
curto prazo.

2.2.2.2. Quadrante da Dívida Técnica de Fowler
Fowler (2009) categoriza os tipos da Dívida Técnica em um quadrante, como
ilustrado na Figura 1.
Figura 1: Quadrante da Dívida Técnica.

Fonte: Adaptado de Fowler (2009).

Fowler (2009) divide a Dívida Técnica em Imprudente e Prudente. Para cada
tipo de dívida, ainda distingue entre Intencional e Inconsciente.
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O primeiro quadrante ou Dívida Imprudente e Intencional acontece de forma
consciente. O time pode conhecer sobre boas práticas, mas decide fazer rápido e
improvisado porque acredita que não tem tempo necessário para escrever um
código “ideal”. Já o segundo quadrante ou Dívida Prudente e Intencional acontece
também de forma consciente e assume de maneira proativa as suas consequências
(FOWLER, 2009).
O terceiro quadrante ou Dívida Imprudente e Inconsciente é considerado o
mais problemático, pois o time assume dívidas sem perceber. Segundo Fowler
(2009) esse tipo ocorre quando a equipe produz código sem qualquer consciência
de boas práticas de projeto, impactando o futuro da produtividade do time. Por
último, o quarto quadrante ou Dívida Prudente e Inconsciente, é quando o time tem
feito um bom trabalho, mas depois percebe que o projeto poderia ter sido feito de
uma forma melhor. Esse tipo de Dívida é inevitável e deve ser esperado nos projetos
(FOWLER, 2009).

2.2.2.3. Relação entre a classificação de Fowler (2009) e McConnell (2007)
Há semelhanças entre a classificação da Dívida Técnica descrita no
Quadrante da Dívida Técnica de Fowler e a Taxonomia da Dívida Técnica de
McConnell como ilustrado na Figura 2.
Figura 2: Relação entre a classificação de Fowler e McConnell.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A definição da Dívida Incorrida Involuntariamente de McConnell refere-se à
definição de Dívida Imprudente e Inconsciente do Fowler. Ambos os tipos de Dívida
não são benéficos para um projeto de software e devem ser evitados (LIM, 2012).
Dívida de curto prazo incorrida intencionalmente de McConnell refere-se à
Dívida Imprudente e Intencional de Fowler e Dívida de longo prazo incorrida
intencionalmente de McConnell coincide com Dívida Prudente e Intencional de
Fowler (LIM, 2012).
O único tipo de Dívida faltando na taxonomia de McConnell, mas que é
abordada no quadrante de Fowler é a Dívida Prudente e Inconsciente. Esse tipo de
dívida é também o mesmo tipo de dívida que Cunningham refere em sua descrição
original da metáfora da Dívida Técnica (LIM, 2012).
Nessa pesquisa, as dívidas identificadas e classificadas por meio dessas
duas abordagens estão nos projetos que também utilizam métodos ágeis,
especialmente por meio do Scrum como um framework de gerenciamento.

2.3.

Métodos Ágeis
O evento significativo para a divulgação dos métodos ágeis com seus valores

e princípios foi a publicação do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software
(BECK et al., 2001). Esse manifesto estabelece um framework comum para os
métodos ágeis valorizando os seguintes itens (BECK et al., 2001):


Indivíduos e interação entre eles 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.

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita (sem negrito), devem-se
valorizar mais os itens à esquerda (em negrito). Além desses valores, o manifesto
também documenta os 12 princípios que o fundamenta (BECK et al., 2001):
1. A maior prioridade é satisfazer o cliente, realizando entregas adiantadas e
contínuas de software de valor;
2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento.
Métodos ágeis se adequam às mudanças, para que o cliente possa tirar
vantagens competitivas;
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3. Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até
meses, com preferência aos períodos mais curtos;
4. Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em
conjunto e diariamente durante o curso do projeto;
5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Proporcionar ao
Time de Desenvolvimento um ambiente e suporte necessário para que
façam seu trabalho;
6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para uma
equipe de desenvolvimento é por meio de uma conversa cara a cara;
7. Software funcional é a medida primária de progresso;
8. Métodos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores,
os desenvolvedores e os usuários devem ser capazes de manter
indefinidamente passos constantes;
9. Contínua atenção a excelência técnica e bom projeto aumentam a
agilidade;
10. Simplicidade, entregar apenas o que tem valor para o cliente;
11. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de times autoorganizáveis.
12. Em intervalos regulares, a equipe de desenvolvimento reflete em como
ficar mais efetiva e se ajustam para otimizar seu comportamento.
Conboy (2009) propôs uma conceituação do que um método deve cumprir
para poder ser caracterizado como ágil:
“Prontidão para rapidamente ou adequadamente criar mudanças, de
forma proativa ou reativa incorporá-las e aprender com elas,
contribuindo para o valor percebido pelo cliente (economia, qualidade
e simplicidade), por meio de seus componentes coletivos e as
relações com seu meio ambiente.”

Segundo Boehm et al. (2005), métodos ágeis são processos que utilizam
ciclos de iteração curtos, com intensa participação dos usuários para estabelecer,
priorizar e verificar requisitos, confiando no conhecimento do time ao invés de gerar
extensa documentação sobre o processo. É um modelo que exige entrega de
versões de software mais frequentes, contribuindo mais cedo para o valor do
negócio.
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2.4.

Scrum
Scrum é um framework de gerenciamento de projetos ágil, que segundo

Schwaber et al. (2013), pode se empregar vários processos ou técnicas, de modo
que o time possa melhorá-las. A Figura 3 ilustra os eventos do Scrum.

Figura 3: Fluxo dos eventos do Scrum.

Fonte: Adaptado de Filho (2008).

O ponto inicial é o Backlog do Produto (do inglês Product Backlog), que é uma
lista ordenada de todos os itens que devem ser necessários no software. O Dono do
Produto (do inglês Product Owner), que representa o cliente, é o responsável pelo
conteúdo, disponibilidade e ordenação do Backlog.
As Sprints são iterações com tempo definido de um mês ou menos, durante o
qual uma versão incremental potencialmente utilizável do produto é feita pelo Time
de Desenvolvimento. Esses ciclos de desenvolvimento são importantes para a
pesquisa, pois são neles que a Dívida Técnica é criada em um projeto de
desenvolvimento de software e que deve ser registrada para o seu gerenciamento.
O planejamento da Sprint é realizado por meio de uma reunião, dividida em
duas partes, que possui um tempo máximo definido de oito horas para uma Sprint de
um mês de duração.
A primeira parte da Reunião de Planejamento é definir o que pode ficar pronto
na Sprint. Segundo Schwaber et al. (2013), a entrada dessa reunião é o Backlog do
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Produto já priorizado, além da mais recente versão do software, a capacidade
projetada do Time de Desenvolvimento durante a Sprint e o seu desempenho no
passado. O Dono do Produto deve comunicar o objetivo inicial ao time (RUBIN,
2013), sendo que este último seleciona o número de itens do Backlog do Produto
para a Sprint, pois é o único que pode avaliar o que será completado em relação à
meta.
A segunda parte da reunião é responder como o trabalho escolhido estará
pronto. Segundo Schwaber et al. (2013), o Time de Desenvolvimento decide como
construirá essas funcionalidades durante a Sprint e transformá-las em um
incremento de produto pronto. Os itens do Backlog do Produto selecionados para a
Sprint, junto com o plano de entrega destes itens, são chamados Backlog da Sprint.
É de interesse desta pesquisa a Reunião de Planejamento, pois é nesse
momento que a Dívida Técnica pode ser discutida entre os participantes e priorizada
para o ciclo que se inicia. Assim, deve-se também incluir como entrada para essa
reunião os itens da Dívida Técnica já identificados e registrados pela equipe.
Ao longo da Sprint, o Time de Desenvolvimento encontra-se diariamente por
quinze minutos para inspecionar o andamento das atividades em direção ao objetivo
desse ciclo. O time também verifica na Reunião Diária o progresso para completar o
trabalho do Backlog da Sprint e criar a versão do produto planejado.
Antes do início do novo ciclo é realizada uma reunião de Revisão da Sprint
atual pelo Time de Desenvolvimento e stakeholders convidados pelo Dono do
Produto. Esta é uma reunião com tempo definido de quatro horas de duração para
uma Sprint de um mês que esclarece que itens do Backlog do Produto ficaram
prontos e os que não ficaram. Além disso, o Time de Desenvolvimento mostra o
trabalho pronto, além de relatar os problemas que ocorreram e como esses foram
resolvidos. O Dono do Produto discute o Backlog do Produto tal como está e os
participantes colaboram sobre o que fazer a seguir fornecendo entradas para a
Reunião de Planejamento da próxima Sprint. O resultado é um Backlog do Produto
revisado que define o provável backlog da próxima Sprint (SCHWABER et al., 2013).
A reunião de Revisão da Sprint é também de interesse desta pesquisa, pois
se pode incluir a discussão sobre os itens da Dívida Técnica realizados e os não
feitos.
Além do Dono do Produto e o Time de Desenvolvimento, o outro papel
encontrado no Scrum é o Scrum Master, que deve ter conhecimento de todo o

17

processo

para

garantir

que

ele

seja

seguido

pelo

time.

São

também

responsabilidades desse perfil, segundo Schwaber et al. (2013), eliminar os itens do
Backlog de impedimentos que restringem o time de progredir, fazer gráficos de
acompanhamento da evolução do projeto e proteger a equipe contra instabilidades e
fatores externos que prejudiquem seu rendimento.
Existe ainda uma reunião entre o Time e o Scrum Master com um tempo
definido de três horas para uma Sprint de um mês que ocorre depois da Revisão da
Sprint e antes da Reunião de Planejamento do próximo ciclo. Essa reunião chamada
de Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para a equipe inspecionar a si
própria e criar um plano para melhorias a serem aplicadas na próxima Sprint. Para
essa pesquisa, também se tem a chance de avaliar nessa reunião, o framework para
gerenciamento da Dívida Técnica com os participantes do projeto.
Algumas práticas ágeis vêm sendo utilizadas junto com Scrum como o
Kanban, quadro utilizado para gestão visual. A Figura 4 ilustra uma proposta de
organização de um quadro de Kanban com informações de uma Sprint: atividades
que precisam ser desenvolvidas (Para Fazer); atividades que estão em andamento e
os seus responsáveis (Em Andamento); atividades que devem ser testadas (Para
Verificar); atividades que já foram concluídas (Concluído). Pode-se incluir também
nesse quadro as atividades que possuem algum impedimento para a sua realização
(Em Impedimento).
Figura 4: Exemplo do quadro de Kanban.

Fonte: Pereira et al. (2007) apud Degan (2011).
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É de interesse desta pesquisa o quadro de Kanban, pois é necessário ter uma
forma para gestão visual também da Dívida Técnica, além das funcionalidades dos
projetos.

2.5.

Conclusão
Segundo Brown et al. (2010), Dívida Técnica é uma forma de caracterizar a

diferença entre o estado atual de um software e hipóteses de estado “ideal”, esse
último quando o software esteja otimizado em um ambiente particular. Steve
McConnell e Martin Fowler desenvolveram de forma independente taxonomias para
Dívida Técnica a fim de classificar os seus diferentes tipos.
Segundo Boehm et al. (2005), métodos ágeis são processos que utilizam
ciclos de iteração curtos, com intensa participação dos usuários para estabelecer,
priorizar e verificar requisitos, confiando no conhecimento do time ao invés de gerar
extensa documentação sobre o processo. É um modelo que exige entrega de
versões de software frequentes, contribuindo mais cedo para o valor do negócio.
Neste contexto, por meio do framework de gerenciamento Scrum, estão
situados os casos de pesquisa utilizados nesse trabalho para avaliar o framework de
gestão da dívida proposto por Seaman e Guo (2011), abordado na seção 3.
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3. GERENCIAMENTO DA DÍVIDA TÉCNICA
3.1.

Introdução
Nesta seção é discutido o gerenciamento da Dívida Técnica por meio do

framework proposto por Seaman e Guo (2011), a ser utilizado na pesquisa-ação,
além do relacionamento da Dívida Técnica com os métodos ágeis.
Os resultados da pesquisa de Tom et al. (2013) indicam que a meta para os
integrantes de um projeto de desenvolvimento de software é a de não pagar
completamente a Dívida Técnica, mas sim concentrar-se na sua gestão. Sendo
assim, segundo Guo et al. (2011), a gestão se concentra na redução do impacto
negativo da Dívida Técnica.
No entanto, não são em todos os casos que se deve ter a preocupação de
minimizar a Dívida Técnica. Rubin (2013) lista três cenários em que a Dívida Técnica
não deve ser paga, são eles: produto se aproximando do final da vida, protótipo
descartável e produto construído para uma vida curta.

3.2.

Gerenciamento da Dívida Técnica por Seaman e Guo (2011)
O framework proposto por Seaman e Guo (2011) inspira-se nas abordagens

de gestão de riscos em software propostos na literatura. Tais abordagens
geralmente podem ser classificadas em métodos para a identificação dos riscos,
análise e na sua gestão ao longo do tempo.
Segundo Seaman e Guo (2011), na fase de identificação dos riscos são
levantados problemas potenciais relacionados com o software e para isso se utilizam
métodos como brainstorming e os baseados em histórico. Na parte de análise, tentase descrever os riscos identificados de forma a ajudar as partes interessadas em
decidir que ações devem ser tomadas. Nesse ponto, utilizam-se estimativas de
impacto e probabilidade da ocorrência do risco, priorizando-os, por exemplo, por
meio de uma matriz de análise de risco. Por fim, o gerenciamento do risco ao longo
do tempo segue um processo iterativo que continua durante todo o projeto.
Nesse contexto, segundo Zazworka et al. (2013), o gerenciamento da Dívida
Técnica de Seaman e Guo (2011) começa por detectar os itens da Dívida Técnica
para construir uma lista, para depois medi-los estimando o Principal, Valor dos Juros
e a Probabilidade dos Juros. Finalmente, esses itens são monitorados e com isso é
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tomada a decisão sobre quando e quais deles devem sem pagos. Estes três
estágios são ilustrados na Figura 5.
Figura 5 – Estágios do gerenciamento da dívida de Seaman e Guo (2011).

Fonte: Adaptado de Umbc (2014).

3.2.1. Identificação e medição da Dívida Técnica
Segundo Seaman e Guo (2011), a gestão da Dívida Técnica se dá ao redor
de uma lista, que contém itens, representando atividades não realizadas de forma
correta e que correm o risco de causarem problemas futuros se não forem
concluídas. Ainda segundo os autores, para cada item inclui uma descrição de onde
no software a Dívida Técnica se encontra e porque essa atividade precisa ser feita,
além das estimativas do Principal e dos Juros.
O Principal refere-se ao esforço necessário para realizar a atividade do item
da Dívida Técnica (SEAMAN et al., 2011) na data atual. Este pode ser caracterizado
em diferentes tipos de tarefas, tais como a realização de documentação faltante,
refatoração de código que é difícil de manter, ou a manutenção de um conjunto de
testes para alinhar com código e/ou requisitos (ZAZWORKA et al., 2013).
Os Juros são compostos por duas partes (SEAMAN et al., 2011):
Probabilidade dos Juros e Valor Estimado dos Juros. Para Brown et al. (2010),
Probabilidade dos Juros refere-se à possibilidade de que uma determinada Dívida
Técnica irá de fato ter consequências visíveis. Já o Valor Estimado dos Juros é uma
estimativa do esforço de trabalho extra que será necessário se esse item da dívida
não for pago (SEAMAN et al., 2011). Para Brown et al. (2010), esse conceito referese, por exemplo, ao esforço adicional de executar uma manutenção sobre a parte do
software que contém a Dívida Técnica.
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Seaman e Guo (2011) também incluem no item identificado da Dívida Técnica
o seu tipo, que pode ser:


Dívida de Teste: resulta do fato de não executar um conjunto de testes para
uma determinada versão ou módulo;



Dívida de Defeito: resulta da decisão de não corrigir um defeito conhecido;



Dívida de Documentação: resulta quando um pedaço de código é modificado,
mas não há uma atualização correspondente na sua documentação;



Dívida de Projeto: deficiências no código são identificadas, tais como práticas
de programação não adequadas ou violações da arquitetura do software.
Outros tipos de dívida podem ser encontrados nos projetos usados neste

estudo e propostos na abordagem original de Seaman e Guo (2011). Como por
exemplo, Zazworka et al. (2013) introduz um novo tipo de Dívida Técnica, a Dívida
de Usabilidade, que descreve a falta de padronização de um modelo de interface
visual comum.
A Figura 6 ilustra uma representação de um item da Dívida Técnica com
esses conceitos descritos.
Figura 6 - Item da Dívida Técnica.

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011) e Oliveira (2011).

Inicialmente, quando um item da Dívida Técnica é criado, para todas as três
métricas (Principal, Probabilidade dos Juros e Valor Estimado dos Juros) são
atribuídos valores “alto”, “médio” ou “baixo”.
Para estimar o Principal, ou seja, a quantidade de esforço necessário para
concluir um item da Dívida Técnica, os dados históricos de esforço são usados para
alcançar uma estimativa mais precisa além da avaliação inicial “alto”, “médio” ou
“baixo” (SEAMAN et al., 2011). Por exemplo, se um item da Dívida Técnica é um
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conjunto de classes que precisam ser reformuladas, o histórico do esforço de
modificação dessas classes pode ser usado para o valor do Principal (ZAZWORKA
et al., 2013). Para Seaman e Guo (2011), se os dados históricos são limitados, uma
estimativa inicial pode ainda ser útil no processo de tomada de decisão da Dívida
Técnica. Até mesmo uma estimativa de um especialista pode ser considerada nesse
contexto.
A Probabilidade dos Juros aborda questões tais como quão provável um
defeito irá ocorrer na parte não testada ou que o código que contém um erro
conhecido será executado.
Segundo Seaman e Guo (2011), o Valor Estimado dos Juros é mais
complicado de estimar pois refere-se à quantidade de trabalho extra que será
realizado como resultado da não conclusão de um item da Dívida Técnica,
assumindo que este tem algum efeito sobre um trabalho futuro.
Para exemplificar a estimativa do Valor dos Juros, suponha que há um item
de Dívida Técnica na lista que se refere ao módulo X, que precisa de refatoração. O
Valor Estimado dos Juros seria quantificar qual o valor extra de esforço na próxima
modificação em X se não for primeiro refatorado. Suponha também que na análise
dos dados históricos, mostra que o esforço médio das últimas N modificações em X
é o valor C. Pode-se supor que o esforço extra para modificar X ou o Valor Estimado
dos Juros é proporcional a C. O coeficiente C será um fator de ponderação e W um
valor baseado na estimativa inicial (em termos de “alto”, “médio” ou “baixo”) do Valor
dos Juros.
Por exemplo, suponha-se que o valor de 0.1 é atribuído a W se o Valor dos
Juros Estimado é “baixo”. Isso implicaria que a penalidade por não refatorar X é
cerca de 10%. Se a estimativa inicial é “média”, 0.5 poderia ser o fator de
ponderação, o que implicaria em uma penalidade de 50%. A estimativa mais
refinada para o Valor dos Juros é:
Valor Estimado dos Juros = W*C

Essa fórmula implica que, se o módulo não refatorado X possui de fato um
efeito no trabalho futuro, a magnitude desse efeito será uma porcentagem do
esforço médio de modificar X, sendo que a porcentagem depende de quão grave a
penalidade é pensada ser. A gravidade da penalidade é capturada por W, com base
na estimativa inicial.
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3.2.2. Monitoramento da Dívida Técnica
O motivo para identificar e medir a Dívida Técnica é o de facilitar a tomada de
decisão. Seaman e Guo (2011) identificam 2 cenários. O primeiro é parte do
planejamento do ciclo de desenvolvimento, cabendo a decisão de saber quais itens
da Dívida Técnica devem ser pagos. O segundo é o monitoramento contínuo da
Dívida Técnica ao longo do tempo, independente do ciclo de desenvolvimento atual.

3.2.2.1.

Cenário 1: Dívida Técnica durante o planejamento do ciclo

Nesse cenário, um trabalho significativo está previsto para o componente X
no próximo ciclo. Seaman e Guo (2011) levantam duas questões. Deveria alguma
dívida ser paga nesse componente X? Se sim, quais itens devem ser pagos? Os
autores propõem os seguintes passos:
a) Passo 1: extrair todos os itens da Dívida Técnica, previamente dispostos
na lista, associados ao componente X.
b) Passo 2: reavaliar as estimativas (Principal, Probabilidade dos Juros e
Valor Estimado dos Juros) em “alto”, “médio” ou “baixo” com base no
plano (meta) do próximo ciclo. Por exemplo, alguns itens podem ter o
Principal reduzido se eles sobrepõem com um trabalho planejado no ciclo.
c) Passo 3: fazer estimativas numéricas para todos os itens com alta
Probabilidade de Juros e alto Valor Estimado dos Juros.
d) Passo 4: para cada item considerado no passo 3, comparar o custo
(Principal) com o benefício (Probabilidade dos Juros * Valor dos Juros) e
eliminar qualquer item para qual o benefício não compensa o custo.
Devem-se considerar os itens que o valor do benefício é maior que o valor
do custo.
e) Passo 5: Obter o Principal para todos os itens restantes depois do passo
4. É importante decidir se esse esforço pode ser absorvido no próximo
ciclo. Se não, usar essa análise para justificar a decisão à gestão. Se sim,
repetir os passos 3 a 5 com itens com alta Probabilidade dos Juros e Valor
Estimado dos Juros assinalados como “médio” e vice-versa. Também
repetir os mesmos passos considerando “médio” para ambos, e assim por
diante, até que não seja mais possível o pagamento da Dívida Técnica no
ciclo.
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Seaman e Guo (2011) mencionam um exemplo de um software S que se
realiza o planejamento do próximo ciclo chamado R3. Desde as primeiras versões,
todos os itens da Dívida Técnica em S foram registrados na lista da Dívida Técnica
L, que é constantemente atualizada. No plano de R3, haverá mudanças
significativas no módulo M. Seaman e Guo (2011) definem neste exemplo que o
orçamento para esse ciclo é de 600 pessoas/dia, sendo que 2% podem ser usados
para pagar a Dívida Técnica associada à M, ou seja, 12 pessoas/dia. De acordo com
L existem cinco itens da Dívida Técnica para M. O Quadro 2 mostra os itens e suas
estimativas iniciais para o Principal, Probabilidade e Valor dos Juros.
Quadro 2 – Itens da Dívida Técnica do módulo M do software S.
Dívida

Tipo

Principal

Técnica
A

Dívida de Projeto

Médio

Probabilidade

Valor dos

dos Juros

Juros

Alto

Alto

Baixo
B

Dívida de Projeto

Alto

Médio

Alto

C

Dívida de Defeito

Médio

Médio

Médio

D

Dívida de Teste

Baixo

Baixo

Médio

E

Dívida de Documentação

Baixo

Baixo

Baixo

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011).

Como a maioria das funções relacionadas com A já estão previstas para
refatoração no ciclo R3, atualiza-se o Principal para “baixo” como mostrado no
Quadro 4. Isso significa que o pagamento do item da Dívida Técnica A irá impor
pouco esforço além do já previsto no ciclo. Depois de examinar o plano do ciclo R3,
conclui que não há outros itens de Dívida Técnica que são afetados e, portanto, as
estimativas não precisam ser mais ajustadas.
A fim de usar essas informações para a tomada de decisão, é necessário ser
mais preciso. Assim são atribuídos os valores 0.2, 0.5 e 0.8 respectivamente para os
níveis “baixo”, “médio” e “alto” da Probabilidade dos Juros. Além disso, as
estimativas para o Principal e Valor dos Juros são baseadas em dados históricos de
esforço. A Tabela 1 mostra os itens da Dívida Técnica ajustados e as suas
estimativas numéricas.
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Tabela 1 – Processo de planejamento do ciclo para Dívida Técnica.
Principal

Probabilidade

Valor dos

(Custo)

de Juros

Juros

(pessoas/

(pessoas/

dia)

dia)

Benefício

Decisão

Custo

Ordem

Total

A

4

0.8

6

4.8

Pagar

4

1

B

10

0.5

4

2

Adiar

4

2

C

6

0.5

13

6.5

Pagar

10

3

D

2

0.2

11

2.2

Pagar

12

4

E

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Adiar

Baixo

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011).

Primeiro analisa-se o item A porque esse tem alto Valor Estimado dos Juros e
alta Probabilidade dos Juros. O benefício de pagar A é de 4.8, resultado da
multiplicação entre 6 e 0.8, enquanto o custo do pagamento da dívida ou Principal é
de 4. Como o benefício de pagar a dívida supera o custo, mantém o item na lista.
O próximo item a considerar é o B que tem Probabilidade dos Juros “médio” e
Valor Estimado dos Juros “alto”. Como o benefício de pagar o item B é menor que o
custo, remove-o da lista. Segue-se o mesmo procedimento que se calcula o custo e
o benefício dos itens C e D. Com essas decisões, os itens A, C e D serão pagos e o
custo total é de 12 pessoas/dia, o que alcança o orçamento limite. Com isso, o
processo termina. O Custo Total é obtido pela soma do custo acumulado (Custo
Total) anteriormente com o valor do Principal da dívida em questão. O item E não é
considerado por causa do limite do orçamento (12), porém não irá causar enormes
problemas no próximo ciclo, pois é uma dívida com Probabilidade dos Juros “baixa”
bem como seu Valor Estimado dos Juros.

3.2.2.2.

Cenário 2: Monitoramento contínuo da Dívida Técnica ao longo do tempo

Segundo Seaman e Guo (2011), duas questões comuns são encontradas
nesse cenário. A Dívida Técnica está crescente ou decrescente para o software ou
para um componente? Existe dívida suficiente para justificar a alocação de recursos
humanos para o seu pagamento?
Seaman e Guo (2011) propõem ilustrar ao longo do tempo medidas, observálas na forma de curva e assim verificar as tendências. As medidas incluem:
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Número total de itens de Dívida Técnica;



Número total de itens com Principal “alto”;



Número total de itens com Juros “alto” (Probabilidade e Valor);



Total ponderado do Principal, que é calculado somando-se ao longo de
toda a lista (consideram-se 3 pontos para “alto”, 2 para “médio”, 1 para
“baixo”);



Total ponderado dos Juros (adicionando-se também pontos para
Probabilidade e Valor).

Seaman e Guo (2011) mencionam um exemplo de um software X que foi
lançado pela primeira vez há dois anos. Modificações foram realizadas e desde a
primeira versão, os itens da Dívida Técnica têm sido registrados na lista da Dívida
Técnica, que é constantemente atualizada. O total ponderado do Principal (TP –
Total Principal) e o total ponderado dos Juros (TI – Total Interest) são calculados
mensalmente, como mostra a Tabela 2.
Tabela 2 – Histórico da Dívida Técnica no software X.
Out-09

Nov-09

Dez-09

Jan-10

Fev-10

Mar-10

Abr-10

TP

5

8

13

18

30

34

7

TI

3

6

9

15

25

39

1

Mai-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Set-10

Out-10

Nov-10

TP

8

12

15

20

22

3

6

TI

3

4

6

10

18

1

4

Dez-10

Jan-11

Fev-11

Mar-11

Abr-11

Mai-11

Jun-11

TP

8

10

11

16

10

15

22

TI

9

14

17

19

4

6

15

Jul-11

Ago-11

Set-11

TP

30

35

37

TI

26

40

50

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011).

Com base nos dados da Tabela 2, pode-se criar o gráfico para acompanhar
as tendências da Dívida Técnica em X. A Figura 7 é um exemplo desse gráfico.
Pode-se notar por meio dessa figura que o montante da Dívida Técnica em X tem
uma tendência crescente ao longo da linha do tempo, mas cai para um nível baixo
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depois de cada versão (Abr-10, Out-10, Abr-11), indicando esforço dedicado para
pagar a Dívida Técnica. Nos últimos meses a Dívida Técnica cresce para um nível
muito alto. Além disso, o Valor dos Juros está mais alto que o Valor do Principal, que
significa que a manutenção de X está prejudicada por uma grande quantidade de
Dívida Técnica. Portanto, é hora de pagar a Dívida Técnica.
Figura 7 – Tendência da Dívida Técnica no software X.

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011).

3.3.

Outras abordagens sobre gerenciamento da Dívida Técnica
Outros estudos estão relacionados especificamente com a identificação,

medição ou auxílio da tomada de decisão para o pagamento, e não com a gestão
como um todo da Dívida Técnica conforme tratado por Seaman e Guo (2011) em
seu framework.
Em relação à identificação da Dívida Técnica, Zazworka et al. (2013) avaliam
o quão difícil é identificar os itens da Dívida Técnica bem como os campos do
formulário apresentado no framework de Seaman e Guo (2011) com maior e menor
dificuldade de preenchimento em um projeto real de desenvolvimento de software.
Os cinco participantes do estudo demoraram uma média de dezenove minutos por
item para identificar e documentar um item da Dívida Técnica e concordaram que os
campos “Principal”, “Probabilidade dos Juros” e “Valor Estimado dos Juros” foram os
mais difíceis de serem preenchidos. Os campos “Localização” e “Tipo” foram os
menos difíceis. Segundo os autores, estes resultados indicam que o levantamento
inicial dos itens é feito em tempo razoável, mas deve-se ter uma atenção especial
aos parâmetros de esforço pela complexidade na sua estimativa. Tais resultados
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servem como base para a avaliação do primeiro estágio do framework nos projetos
da pesquisa.
Para a medição da Dívida Técnica, destacam-se os estudos de Nugroho et al.
(2011) e Curtis et al. (2012). Nugroho et al. (2011) expõem uma abordagem baseada
na estimativa de retrabalho (homem/mês) necessário para melhorar o software em
um nível de qualidade “ideal”, sendo que cada nível é um quadro instantâneo
usando o método de avaliação de qualidade do software SIG/TÜViT (SIG/TÜViT,
2014). Para Curtis et al. (2012), o cálculo do Principal da Dívida Técnica, ou seja, o
esforço ou custo momentâneo para o pagamento da dívida, é avaliado por meio das
violações de código em relação à, por exemplo, robustez, desempenho e segurança.
Para os projetos da pesquisa utilizam-se a abordagem de medição
apresentada pelo framework de Seaman e Guo (2011).
Em relação à tomada de decisão para pagamento ou não da Dívida Técnica,
Seaman et al. (2012) propõem quatro abordagens distintas para a sua priorização.
Na abordagem Análise Custo-Benefício, utilizada no framework de Seaman e Guo
(2011) e consequentemente na pesquisa-ação, são atribuídas escalas ordinais de
medida como “baixo”, “médio” ou “alto” para o Principal, Juros e Probabilidade de
Juros para cada item da Dívida Técnica. Já na abordagem AHP (Analytic
Hierarchical Process), atribuem-se pesos e escalas para critérios que são usados
para medir a Dívida Técnica. Em seguida, comparações em pares são realizadas
entre as alternativas para obter uma ordem priorizada de itens da Dívida Técnica. Na
abordagem Portfólio é visada a maximização do retorno do investimento e a
minimização do risco para decidir a ordem em que a Dívida Técnica é abordada. Por
fim, a abordagem chamada Opções dá prioridade aos itens da Dívida Técnica que
tem objetivo em facilitar a manutenção em longo prazo.

3.4.

Dívida Técnica e os métodos ágeis
Para Lisa Crispin, escritora sobre testes ágeis e participante do estudo feito

por Bavani (2012), Dívida Técnica é um ponto central para a definição de ágil. Se um
time é ágil, entrega-se valor frequente ao cliente, geralmente entre uma a quatro
semanas, adaptando-se às novas necessidades do negócio em um ritmo
sustentável. Para Lisa Crispin, a dívida é ponto central no contexto ágil, pois não se
pode manter um ritmo sustentável se há Dívida Técnica considerável no software.
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Segundo Kruchten (2012), iterações rápidas e focadas na entrega de valor
mais cedo ao cliente têm tornado alguns projetos ágeis mais suscetíveis à Dívida
Técnica. Para o autor, estes projetos estão em perigo quando não se dá atenção
suficiente para, por exemplo, a arquitetura do software, além de confiar na
capacidade de refatorar qualquer deficiência no código a qualquer momento.
Para Sneed (2014), de acordo com a filosofia do Scrum, deve-se ser capaz de
ajustar o escopo da funcionalidade para um determinado tempo. Na prática isto não
é possível na maioria das vezes. Ao invés de revisar tal escopo, a equipe diminui a
qualidade, que é sacrificada em benefício da velocidade. Nessa situação, são
encontrados casos, por exemplo, que a funcionalidade não é devidamente
especificada e casos de teste que deveriam ser automatizados, mas são executados
manualmente. Para o autor, o software se degradará ao ponto em que ele não pode
ser mais evoluído.
Shriver (2010) sugere o uso de reuniões diárias, quadro de tarefas e gráficos
Burndown para aumentar a comunicação e reduzir a Dívida Técnica.

3.4.1. Papéis responsáveis pela redução e gerenciamento da dívida
A falta de definição do(s) papel(éis) responsável(is) pela redução da Dívida
Técnica nos times ágeis dificulta ainda mais o seu gerenciamento. No Scrum, Buch
(2011) sugere que o Dono do Produto deve assumir também a responsabilidade de
reduzir a Dívida Técnica e trabalhar junto com o time para priorizar corretamente os
itens a serem desenvolvidos em uma Sprint.
Para Lisa Crispin no estudo feito por Bavani (2012), todos os integrantes do
time, que inclui como, por exemplo, desenvolvedores, testadores, administradores
de sistemas, analistas de negócio e de banco de dados devem assumir a
responsabilidade pela qualidade e manter a Dívida Técnica em um nível gerenciável.
Todos os envolvidos devem estar cientes disso porque a Dívida Técnica pode
abranger diversas áreas (BAVANI, 2012).
Considere-se uma equipe de banco de dados que não está fazendo um
trabalho adequado de controle de versão das mudanças em banco de dados, como
por exemplo, situações como colunas de tabelas que não são mais utilizadas e que
estão presentes, nomes de colunas inapropriadas que causam confusão e outros
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erros relacionados à base de dados (BAVANI, 2012). Todas essas situações
contribuem para a Dívida Técnica (BAVANI, 2012) e afetam todos do time.
A identificação dos papéis e responsabilidades para o gerenciamento da
Dívida Técnica na abordagem de Seaman e Guo (2011) no contexto de projetos
ágeis que utilizam Scrum deve ser considerada na pesquisa-ação desse projeto.

3.4.2. Dívida Técnica visível
Pesquisas como a de Lim et al. (2012) e a de Tom et al. (2013) evidenciam a
importância de tornar a Dívida Técnica visível para todo o time. Lim et al. (2012)
entrevistaram 35 profissionais de software para obter suas visões sobre como eles
caracterizam a Dívida Técnica. Os resultados recomendam o aumento da
comunicação sobre a dívida tornando-a mais visível para todos os stakeholders.
Segundo Tom et al. (2013), quando os desenvolvedores não estão cientes da
quantidade de Dívida Técnica global em um software, torna-se fácil tomar decisões
individuais e criar atalhos que a aumentam.
Assim, a Figura 8 ilustra três abordagens para ter a Dívida Técnica visível no
nível técnico.
Figura 8 – Formas de visualizar a Dívida Técnica.

Fonte: Adaptado de Rubin (2013).

Segundo Rubin (2013), na primeira abordagem, a Dívida Técnica pode ser
registrada como um defeito em um software de rastreamento dos defeitos
existentes. Isso tem a vantagem de colocar a Dívida Técnica em um lugar já familiar
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utilizando ferramentas e técnicas conhecidas. Se a informação da dívida é colocada
com informação de defeito, é importante marcar a informação de uma forma que ela
pode ser facilmente encontrada, pois o time pode optar por pagar a dívida de forma
diferente dos itens relacionados ao defeito.
Outra abordagem é a criação de itens no Backlog do Produto que
representam a Dívida Técnica. Com isso dará uma visibilidade da Dívida Técnica de
forma equiparada em relação às novas funcionalidades. Os times costumam usar
essa abordagem quando o custo do serviço relacionado à Dívida Técnica é bastante
elevado (RUBIN, 2013).
Kruchten et al. (2012) também sugerem listar as tarefas relativas à Dívida
Técnica em um backlog comum durante o planejamento do ciclo juntamente com as
funcionalidades a serem feitas. O objetivo é a de expressar as atividades de
desenvolvimento do software em uma perspectiva unificada (KRUCHTEN et al.,
2013). A Figura 9 ilustra a forma como esses itens podem ser organizados no
backlog em 4 principais áreas.
Figura 9 – Quatro áreas em um backlog comum.

Fonte: Adaptado de Kruchten et al. (2012).

Segundo Kruchten et al. (2012), as áreas apresentam quatro tipos possíveis
de atividades: as que devem ser atendidas no futuro para incremento de valor como
adição de novas funcionalidades (1ª área) ou investimento na arquitetura (2ª área), e
aquelas para redução dos efeitos negativos como os defeitos (3ª área) ou Dívida
Técnica (4ª área). O backlog dos projetos frequentemente contém apenas os
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elementos da 1ª área e alguns técnicos conhecem os elementos da 2ª área. Os
elementos da 3ª área aparecem em algum lugar, frequentemente em um banco de
dados de defeitos. Já os elementos da 4ª área estão longe de serem levantados,
mas podem diminuir a velocidade e até paralisar o desenvolvimento.
A terceira abordagem é criar um backlog para a Dívida Técnica. Segundo
Rubin (2013), sempre que um novo item de Dívida Técnica é descoberto ou
introduzido no produto, o membro do time deve registrá-lo na lista. Uma abordagem
simples para visualizar o backlog da Dívida Técnica é criar um quadro na parede e
usar notas ou cartões para representar os itens da Dívida Técnica. Além disso, o
autor menciona que esse deve estar ao lado do Backlog do Produto, pois é usado
principalmente durante o planejamento do ciclo quando o time tem visibilidade sobre
os itens que podem ser considerados.
As três abordagens são discutidas nos projetos usados nesta pesquisa
juntamente com o framework de gerenciamento da Dívida Técnica abordado por
Seaman e Guo (2011).

3.4.3. Pagamento da Dívida Técnica
Power (2013) menciona que o time pode ignorar a Dívida Técnica em um
primeiro ciclo, ou até em um segundo ciclo, mas não é uma estratégia sustentável.
Em um momento, a Dívida Técnica influenciará o time. Em casos extremos, times
são forçados a trabalhar em um ciclo inteiro quase que exclusivamente para tentar
reduzir a Dívida Técnica.
Rubin (2013) menciona que é melhor o time realizar vários e rápidos
pagamentos incrementais ao invés de grandes pagamentos. O autor também cita
que pagamentos menores e mais frequentes são parecidos com a realização de
pagamentos mensais de um financiamento de uma casa. Isso permite que a dívida
possa ser atendida a cada mês, evitando um enorme pagamento no final do
empréstimo.
Rubin (2013) cita também a preocupação quando há os “Ciclos de Dívida
Técnica” ou “Ciclos de Refatoração”. Estes são ciclos cujo único objetivo é a
realização de trabalho para a redução da Dívida Técnica, dando a aparência de que
a dívida foi autorizada a crescer sem atenção à sua redução. Ao fim torna-se um
problema tão grande que, ao invés de desenvolver funcionalidades que entregam
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valor ao cliente, o time somente se dedica a problemas que poderiam ser resolvidos
gradativamente a cada ciclo. Tais ciclos devem ser evitados sempre que possível e
os pagamentos devem ser feitos de forma incremental.
Ainda segundo Rubin (2013), durante o planejamento do ciclo, como os
membros do time trabalham com o Dono do Produto para selecionar os itens de
valor ao cliente a partir do Backlog do Produto, deve ser também considerado o
Backlog da Dívida Técnica. É verificado se o item selecionado do Backlog do
Produto se cruza com um item da lista da Dívida Técnica. Essa estratégia é também
adotada na abordagem de gerenciamento da Dívida Técnica de Seaman e Guo
(2011) e seguida assim na pesquisa-ação. Segundo Rubin (2013), se a dívida está
presente para o item do Backlog, coloca-o na lista como trabalho para esse ciclo,
conforme ilustrado na Figura 10.
Figura 10 – Técnica para gerenciamento da Dívida Técnica quando se usa Scrum.

Fonte: Adaptado de Rubin (2013).

Kruchten et al. (2013) também têm a mesma visão de Rubin (2013) quando
mencionam que a Dívida Técnica não deveria ser tratada em isolado em relação à
adição de novas funcionalidades ou correção de defeitos. Devem-se expressar as
atividades de desenvolvimento do software em uma maneira unificada.

3.5.

Conclusão
O framework de gerenciamento da Dívida Técnica proposto por Seaman e

Guo (2011) e que é objeto de estudo na pesquisa-ação, começa por detectar os
itens da Dívida Técnica para construir uma lista, depois medi-los estimando o
Principal, Valor dos Juros e a Probabilidade dos Juros. Finalmente, esses itens são
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monitorados e com isso é tomada a decisão sobre quando e quais deles devem sem
pagos.
Apesar de haver um framework, a falta de definição do(s) papel(éis)
responsável(is) pela redução da Dívida Técnica nos times ágeis dificulta ainda mais
o seu gerenciamento.
Pesquisas como a de Lim et al. (2012) e a de Tom et al. (2013) evidenciam a
importância de tornar a Dívida Técnica visível para todo o time. Os resultados de Lim
et al. (2012) recomendam o aumento da comunicação sobre a Dívida Técnica
tornando-a mais visível para todos os stakeholders. Segundo Tom et al. (2013),
quando os desenvolvedores não estão cientes da quantidade de Dívida Técnica
global em um software, torna-se fácil tomar decisões individuais e criar atalhos que
aumentam a Dívida Técnica. Rubin (2013) e Kruchten et al. (2012) apresentam
formas de visualização da dívida.
Na seção 4 é abordado o método a ser usado para a pesquisa, os ciclos da
pesquisa-ação, bem como os projetos selecionados e as formas de coleta e análise
de dados.
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4. MÉTODO
4.1.

Introdução
O método de pesquisa escolhido para esse trabalho e a listagem dos ciclos

são discutidos nesta seção. São apresentados também os projetos selecionados nas
empresas SoftOne e SoftTwo, as particularidades do Scrum de ambos e por fim as
formas de coleta e análise dos dados.

4.2.

Visão geral sobre pesquisa-ação
Segundo Dick (1993) e Kock et al. (1997), a pesquisa-ação é um método de

pesquisa que tem como objetivo a pesquisa para ampliar o conhecimento científico
e a ação para promover uma melhoria na organização ou comunidade onde a
pesquisa está sendo realizada. Segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação é um tipo
de pesquisa que é realizada para a resolução de um problema coletivo no qual os
pesquisadores e os participantes representativos do problema estão envolvidos de
modo cooperativo ou participativo.
Thiollent (2011) afirma que o planejamento da pesquisa-ação é muito flexível
e não segue uma série de fases rigidamente ordenadas. Susman (1983) distingue
cinco fases a serem realizadas dentro de cada ciclo de pesquisa como ilustrado na
Figura 11. Inicialmente, segundo Susman (1983), um problema é identificado e os
dados são coletados para um diagnóstico mais detalhado. Segue-se então para uma
etapa de listar soluções possíveis, a partir do qual um único plano de ação é
escolhido e implementado. Os dados sobre os resultados dessa ação são coletados
e analisados, bem como são interpretados de forma positiva ou não. Neste ponto, o
problema é reavaliado e pode-se iniciar um novo ciclo.
Uma característica da pesquisa-ação que a distingue dos demais métodos é o
posicionamento do pesquisador. Este não se coloca como um observador afastado
do objeto de pesquisa, mas deliberadamente interfere com ações e integra-se aos
membros da instituição onde a pesquisa é realizada (MCKAY et al., 2001).
Pesquisadores e os participantes da pesquisa colaboram visando compreender um
problema, as ações propostas para solucioná-lo adequadamente e o efeito destas
ações. A pesquisa é conduzida em um processo cíclico de agir e refletir sobre as
ações: o pesquisador, fazendo uso de seu conhecimento teórico; os membros do
grupo, a partir do conhecimento prático do contexto em que trabalham. Outra

36

possibilidade de posicionamento do pesquisador é quando ele também atua como
profissional no ambiente em que a pesquisa ocorre, como é o caso do estudo em
questão, que o autor trabalha em um dos projetos selecionados.
Figura 11 – Fases da pesquisa-ação por Susman (1983)

Fonte: Adaptado de Susman (1983).

Para a escolha do método de pesquisa deste trabalho foram consideradas as
seguintes questões: o objetivo desta pesquisa, o envolvimento do pesquisador no
ambiente onde a pesquisa se realiza e a identificação de um problema neste
ambiente específico. A pesquisa-ação é o método de pesquisa adotado para este
trabalho, pois corresponde a uma combinação de objetivos científicos e práticos.
Além disso, o autor tem participação ativa junto com os participantes nos projetos
escolhidos para este estudo. Estes projetos são reais e dessa forma não estão em
ambientes controlados para a realização de experimentos. Por fim, poucas
pesquisas (ZAZWORKA et al., 2013) foram realizadas em relação ao framework de
gerenciamento da dívida de Seaman e Guo (2011), o que sugere que a teoria está
em um estado inicial. Desta forma, o objeto estudado pode sofrer adaptações.

4.2.1.

Ciclos da pesquisa-ação
Para esse trabalho é adaptado o modelo cíclico de cinco fases proposto por

Susman (1983). Antes de iniciar os três primeiros ciclos, é realizado um diagnóstico
da situação atual em relação ao gerenciamento da Dívida Técnica nos projetos.
Nesta fase são identificadas as dificuldades dos projetos em relação ao
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gerenciamento da dívida. Baseado no diagnóstico, três ciclos da pesquisa-ação são
feitos contendo as fases de Planejamento das Ações, Agir, Avaliação e
Aprendizagem. O quarto ciclo é realizado composto por todas as cinco fases.
Os três primeiros ciclos da pesquisa-ação são baseados nos três estágios do
framework de Seaman e Guo (2011). O primeiro ciclo é feito para identificar Dívida
Técnica e escolher a sua forma de visualização pelos times. O segundo ciclo é
relacionado à medição das dívidas identificadas. Por fim, no terceiro ciclo, toma-se a
decisão sobre quando e quais delas devem ser tratadas. Um quarto ciclo é feito para
executar as adaptações propostas pelos participantes no framework. No início de
cada ciclo é realizado um seminário como mostra a Tabela 3, por meio do qual se
divulgam as informações teóricas e as atividades a serem feitas.
Tabela 3 – Listagem de seminários
Seminário

Duração

Descrição

Primeiro

1-2 horas em O autor da pesquisa apresenta aos participantes a metáfora

seminário

Dezembro/

da Dívida Técnica, exemplos, o primeiro estágio do framework

2014

de Seaman e Guo (2011) e finalmente as três formas de
visualização da dívida apresentada por Rubin (2013).

Segundo

1-2 horas em O autor da pesquisa apresenta aos participantes o segundo

seminário

Janeiro/2015

estágio do framework de Seaman e Guo (2011). Neste
seminário são apresentados também os resultados das
atividades realizadas após o primeiro seminário.

Terceiro

1-2 horas em O autor da pesquisa apresenta aos participantes os cinco

seminário

Fevereiro/

passos presentes no terceiro estágio do framework que

2015

verifica se a dívida deve ser paga ou não. Além disso, também
é apresentado um gráfico de monitoramento da dívida durante
o tempo. Por fim são apresentados também os resultados das
atividades realizadas após o segundo seminário.

Quarto

2 horas em Os resultados finais e as possíveis adaptações propostas no

seminário

Março/2015

framework de Seaman e Guo (2011) são discutidas. Neste
seminário são apresentados também os resultados das
atividades realizadas após o terceiro seminário.

Quinto

2 horas em Os resultados finais sobre as adaptações no framework de

seminário

Maio/2015

Fonte: Elaborado pelo autor.

Seaman e Guo (2011) são discutidas.
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4.3.

Os projetos selecionados
A seleção dos projetos nas empresas SoftOne e SoftTwo foram selecionados

de acordo com os seguintes critérios:


Projeto em andamento com solicitações frequentes de mudanças;



Utilização do Scrum para gerenciamento ágil de projetos;



Software com indícios de Dívida Técnica, mas sem gerenciamento
dela.

O projeto escolhido na SoftOne, empresa onde o autor trabalha, consiste do
desenvolvimento de novas funcionalidades bem como da manutenção das já
existentes de um software de gestão de benefícios previdenciários especializado em
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), ou seja, orientado ao setor público.
O software é uma aplicação web formada por módulos como de cadastro (servidores
públicos, dependentes, conta corrente, dentre outros), concessão de benefícios
previdenciários como aposentadoria e pensão, processamento da folha de
pagamento,

gestão

eletrônica

de

documentos

com

certificação

digital,

autoatendimento para os aposentados e pensionistas e integração com software
próprios dos estados, municípios e governo federal.
Atualmente o software da SoftOne está presente em ambiente de produção
para clientes como estados e municípios da federação. Para este trabalho, foi
escolhido um projeto relacionado a um estado, por estar atualmente em constante
evolução e manutenção do software. Além disso, a primeira versão em produção
para este cliente foi disponibilizada em 2008 e consequentemente, há uma
considerável quantidade de documentos e versões de código.
O projeto selecionado na SoftTwo consiste do desenvolvimento e manutenção
de um software web de gerenciamento de cotações de seguros para veículos para
uma das maiores seguradoras do país. O software criado em 2013 faz a cotação de
seguros automotivos baseado em uma série de características do cliente e veículo
pesquisados. Ao fim, o cliente escolhe a opção do seguro para seu veículo gerando
um contrato de serviço.
Os participantes da pesquisa para ambos os projetos são discutidos na
próxima seção.
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4.3.1.

Participantes da pesquisa nos projetos selecionados
A equipe do projeto selecionado na SoftOne é formada por 30 pessoas, sendo

que a alocação delas em funções é mostrada na Tabela 4.
Tabela 4 – Equipe do software de gestão de benefícios previdenciários.
Quantidade

Função no projeto

1

Gerente de Projetos

1

a) Scrum Master; b) Líder do Desenvolvimento; c) Desenvolvedor Java

8

Dono do Produto

5

Desenvolvedor PL/SQL

7

Desenvolvedor Java

1

Analista de Suporte ao Usuário

2

Suporte Servidor de Aplicação Weblogic

1

Administrador de Banco de Dados Oracle

2

Testadores

1

Web Designer

1

Documentador Técnico

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como o software de gestão de benefícios previdenciários há alguns assuntos
distintos como concessão de aposentadoria para civil, concessão de aposentadoria
para militar ou inatividade, pensão por morte para civil e também para militar, folha
de pagamento, dentre outros tópicos encontrados em um ambiente de gestão de
benefícios previdenciários, são alocadas 8 pessoas no papel de Dono do Produto.
Cada uma delas é responsável por um conjunto de temas junto às partes
interessadas que representam o cliente estado.
O papel do Scrum Master é feito pelo autor deste trabalho, atuando há 6 anos
no projeto e um total de 8 anos no software de gestão de benefícios previdenciários,
considerando também outros clientes. Além disso, o autor deste trabalho também
possui também a função de Líder do Time de Desenvolvimento além de
Desenvolvedor Java, conforme ilustrado na segunda linha da Tabela 4.
O gerente de projetos existe neste projeto, conforme ilustrado na primeira
linha da Tabela 4, com a finalidade de ser um representante executivo da empresa
perante o cliente, bem como gerenciar os custos do projeto e particularidades do
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contrato entre empresa e cliente a serem seguidos. As atividades do projeto são
autogeridas entre os papéis do Scrum e não pelo gerente dito anteriormente.
Dentre as 30 pessoas encontradas na Tabela 4, foram selecionadas 14 que
estão relacionadas com os papéis do Scrum, conforme visto na Tabela 5.
Tabela 5 – Participantes da pesquisa da SoftOne.
Quantidade

Que tem a função

Que desempenha

Que possui as principais

de pessoas

no projeto de:

o papel no Scrum

responsabilidades de:

de:
1

a) Scrum Master; a) Scrum Master; a) Garantir que o Scrum seja
b)

Líder

do b)

Desenvolvimento;

Time

de usado pelo time, além de resolver

Desenvolvimento.

os impedimentos e proteger o

c) Desenvolvedor

time de interferências externas;

Java.

b) Líder técnico da equipe de
desenvolvimento;
c)

Manutenção

e

criação

de

funcionalidades no software, bem
como pelos testes de unidade.
1

Dono do Produto

Dono do Produto

a) Responsável pelo conteúdo,
disponibilidade e ordenação do
Backlog do Produto;
b) Criação da especificação das
funcionalidades;
c) Responsável pelos testes de
funcionalidade.

7

Desenvolvedor

Time

de a)

Java

Desenvolvimento

Manutenção

e

criação

de

funcionalidades no software;
d) Responsável pelos testes de
unidade.

4

Desenvolvedor

Time

de a)

PL/SQL

Desenvolvimento

Manutenção

e

criação

de

funcionalidades no software;
d) Responsável pelos testes de
unidade.

1

Web Designer

Time

de a)

Desenvolvimento
Fonte: Elaborado pelo autor.

Manutenção

e

criação

interfaces gráficas no software.

de
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A equipe do projeto da SoftTwo é formada por 9 pessoas como mostrado na
Tabela 6. Na SoftTwo, dentre as 9 pessoas alocadas no projeto, 3 foram
selecionadas para participarem da pesquisa conforme apresentado na Tabela 7.
Tabela 6 – Equipe do software de gerenciamento de cotações de seguros.
Quantidade

Função no projeto

1

Scrum Master

1

Testador

1

Arquiteto de Software

5

Desenvolvedor Java

1

Dono do Produto

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 7 – Participantes da pesquisa da SoftTwo.
Quantidade

Que tem a função

Que desempenha

Que possui as principais

de pessoas

no projeto de:

o papel no Scrum

responsabilidades de:

de:
1

a) Scrum Master; a) Scrum Master; a) Garantir que o Scrum seja
b)

Líder

do b)

Desenvolvimento;

Time

de usado pelo time, além de resolver

Desenvolvimento.

os impedimentos e proteger o
time de interferências externas;
b) Líder técnico da equipe de
desenvolvimento;

1

Dono do Produto

Dono do Produto

a) Responsável pelo conteúdo,
disponibilidade e ordenação do
Backlog do Produto;
b) Criação da especificação das
funcionalidades;
c) Responsável pelos testes de
funcionalidade.

1

Arquiteto
Software

de Time

de a)

Desenvolvimento

Manutenção

e

criação

funcionalidades no software;
b) Arquitetura do software.

Fonte: Elaborado pelo autor.

de
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O autor deste trabalho não possui nenhum vínculo empregatício com a
SoftTwo e assim exerce somente o papel de consultor no projeto, auxiliando os
participantes nas atividades da pesquisa.
Os participantes da pesquisa foram escolhidos pelos gerentes responsáveis
dos projetos tanto da SoftOne quanto da SoftTwo para a pesquisa-ação. Todos

os

papéis encontrados no Scrum estão presentes na pesquisa-ação para ambos os
projetos selecionados.

4.4.

Scrum nos projetos escolhidos
Nesta seção são abordadas algumas particularidades do Scrum usado no

gerenciamento de ambos os projetos usados na pesquisa-ação.

4.4.1.

Projeto de gestão de benefícios previdenciários do estado (SoftOne)
O projeto começou oficialmente com Scrum em 2008, ou seja, desde o início

do projeto no cliente estado. Todos os participantes da pesquisa da Tabela 5 têm ao
menos 1 ano de experiência com Scrum. Após a contratação de um novo
colaborador, o Scrum Master tem a função de treiná-lo na primeira semana
utilizando do projeto em andamento.
A duração da Sprint do projeto é de uma semana. Caso uma funcionalidade
não tenha sido completada nesse período, automaticamente ela tem alta prioridade
no Backlog do Produto no momento da priorização dos itens para a próxima Sprint.
O ciclo do projeto começa na sexta-feira e finaliza na quinta-feira da próxima
semana, gerando assim uma nova versão do software. A Reunião Diária é realizada
constantemente para inspecionar o progresso em direção ao objetivo do ciclo. Esta
reunião ocorre entre 15 a 30 minutos diariamente.
Ao final de cada Sprint, às quintas-feiras, o real progresso do projeto é
mostrado na Reunião de Revisão. Nessa reunião, com duração máxima de 1 hora,
participam todos os integrantes da equipe do projeto, que também discutem os itens
que não ficaram prontos durante a semana.
Logo após, também às quintas-feiras, a Reunião de Planejamento é realizada
por meio de uma reunião de 2 horas de duração. Na sua primeira parte, já com o
Backlog do Produto priorizado, o Time seleciona o número de itens para a Sprint a
partir do objetivo definido pelos Donos do Produto. Na segunda parte da reunião, o
Time decide como construí-las e assim é criado o Backlog da Sprint.
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O Scrum é discutido entre os integrantes da equipe em uma reunião de
Retrospectiva da Sprint. No projeto esta reunião é um evento que não ocorre
semanalmente ao final de uma Sprint e sim eventualmente quando um integrante da
equipe deseja compartilhar uma possível melhoria no processo. Percebe-se que a
cada 3 meses (em média) essa reunião acontece pelo surgimento de ideias
principalmente surgidas pela equipe de desenvolvimento ou pelo Scrum Master.

4.4.2.

Projeto de gerenciamento de cotações de seguros (SoftTwo).
O projeto começou oficialmente com Scrum em 2013, ou seja, desde o seu

início. Todos os participantes da pesquisa da Tabela 7 têm ao menos 2 anos de
experiência com Scrum.
A duração da Sprint no projeto é variável de 1 a 3 semanas dependendo da
solicitação do cliente. Os eventos Reunião de Planejamento, Reunião de Revisão e
Reunião de Retrospectiva da Sprint são realizados a cada Sprint com duração
variável dependendo do tamanho deste ciclo. A Reunião Diária é realizada por 15
minutos.

4.5.

Coleta e Análise de Dados
Este estudo usa duas fontes de dados: 1. Notas de reunião obtidas nos

seminários; 2. Questionários. No final de cada ciclo da pesquisa-ação, é enviado um
questionário para os participantes da pesquisa por e-mail, que devem responder
individualmente ou em grupo, dependendo da questão. Os questionários são os
presentes nos Apêndices A, B, C e D.
A análise de dados é feita para cada nota de reunião e para as respostas
obtidas pelos questionários. Procura-se então por sentenças ou frases sobre as
questões de interesse para a pesquisa ou que provêm subsídios para novos itens de
pesquisa. As sentenças são agrupadas em categorias, organizando assim as ideias
recorrentes e enumerando a quantidade de vezes que estas foram citadas. Outra
análise é realizada para identificar posições favoráveis, neutras ou que se opõem a
uma atividade específica. Para isto, buscam-se palavras como “aprovado”,
“indiferente”, “achei chato”, “não recomendo”, “recomendo”, “muito trabalho”,
“trabalhoso”, etc.
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4.6.

Conclusão
O método de pesquisa adotado nesta dissertação (pesquisa-ação) e os

motivos desta escolha, além de uma listagem geral dos ciclos para este estudo
foram apresentados nesta seção. Ainda foi descrito os projetos selecionados na
SoftOne e na SoftTwo, os participantes da pesquisa bem como o Scrum presente
nos ambientes de trabalho destas empresas. Em seguida, foram apresentados os
tipos de dados utilizados e como eles foram coletados e analisados.
Com esta apresentação,

os detalhes dos ciclos da pesquisa-ação

empregados nos projetos da SoftOne e na SoftTwo estão descritos na seção 5.
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5. CICLOS DESSA PESQUISA-AÇÃO
5.1.

Introdução
Os ciclos da pesquisa-ação realizados neste trabalho estão nesta seção. É

descrita a primeira fase de diagnóstico seguida por três ciclos da pesquisa-ação
contendo as fases de Planejamento das Ações, Agir, Avaliação e Aprendizagem. Os
três primeiros ciclos da pesquisa-ação são baseados nos três estágios do framework
de Seaman e Guo (2011) e o quarto ciclo é feito para executar as adaptações
propostas pelos participantes da pesquisa. Este último é apresentado na seção 6.

5.2.

Diagnosticar
O software de gestão de benefícios previdenciários foi criado em 2002 e

desde então muitos analistas e programadores trabalharam neste produto. Muitas
destas pessoas não tiveram a preocupação, por exemplo, de manter a arquitetura
original ou criar testes que permitam a manutenção segura do software.
Este cenário tornou-se preocupante ao gerente de projeto quando em
dezembro de 2014 o número de pessoas que trabalham no projeto dobrou de
tamanho (de 15 para 30) e a qualidade do software se consolidou como um aspecto
importante para o cliente. Desta forma, o gerente do projeto e a equipe começaram
a se preocupar em como refazer os itens considerados problemáticos pelo time com
o desenvolvimento das funcionalidades priorizadas pelo cliente. Não havia até então
alguma forma de gerenciamento dos itens que precisariam ser revistos.
Em relação ao software web de gerenciamento de cotações de seguros para
veículos, em novembro de 2014 o autor deste estudo participou de uma reunião com
o diretor geral da SoftTwo e o mesmo estava preocupado com a inclusão rápida e
desorganizada de funcionalidades no software como resultado da pressão por
entregas imediatas pelos seus clientes. Ele disse neste encontro: “Temos que
registrar de alguma forma estes itens feitos de forma não ideal para depois cuidálos!”. Esta mensagem já tinha sido dada pelo diretor à sua equipe e assim os itens já
estavam sendo listados, mas a equipe não estava ciente de que essas atividades
eram conhecidas como Dívidas Técnicas. Apesar da equipe já ter listado algumas
dívidas, não sabia quais deveriam tratar e em qual momento ou Sprint faria isso.
Para ambos os projetos usados nesta pesquisa-ação, o principal problema
relatado estava em possuir uma forma prática para o gerenciamento da Dívida
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Técnica, que se pode dividir em três partes: 1. Identificar e visualizar a dívida pelos
integrantes do projeto; 2. Medir as dívidas do projeto; 3. Tomar a decisão de quais e
quando pagar.
O framework de Seaman e Guo (2011) foi apresentado de forma geral ao
gerente de projeto da SoftOne e ao diretor geral da SoftTwo. Para ambos, a solução
do problema mencionado anteriormente poderia usar o framework como uma
proposta inicial.

5.3.

Primeiro ciclo: Identificar as dívidas técnicas e escolher um método para

visualizá-las pela equipe do projeto
Nesta seção é apresentado o primeiro ciclo da pesquisa-ação, no qual teve
como objetivo identificar as dívidas técnicas baseado no primeiro estágio do
framework de Seaman e Guo (2011) bem como registrá-las na forma escolhida de
visualização. Além disso, foi verificado o papel do Scrum responsável por este
primeiro estágio do framework.

5.3.1.

Planejamento das Ações e Agir
Para ambos os projetos a orientação dos seus gerentes foi de usar as

ferramentas já presentes para a visualização da dívida técnica.
No projeto de gestão de benefícios previdenciários do estado se utiliza da
ferramenta Trello (TRELLO, 2014) para a gestão visual online do quadro Kanban. Os
Backlogs do Produto e da Sprint são visualizados por toda a equipe do projeto por
meio desta ferramenta.
A Figura 12 ilustra a organização do quadro Kanban que possui o Backlog do
Produto que é feito pelos Donos do Produto; Backlog da Sprint criado durante a
Reunião de Planejamento; atividades que estão em andamento (Em Andamento);
atividades que devem ser testadas (Em Testes); atividades que já foram concluídas,
testadas e homologadas com o cliente (Aprovado para Produção); atividades que
foram para ambiente de produção em um período de um mês (Produção); e
atividades que possuem algum impedimento para a sua realização (Impedimentos).
Todas as atividades possuem os integrantes da equipe vinculados a elas, previsão
do término e o módulo do software ligado à atividade.
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Figura 12 – Trello no projeto de gestão de benefícios previdenciários.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As especificações das alterações e das novas funcionalidades criadas pelos
Donos do Produto no projeto de gestão de benefícios previdenciários do estado
estão em outra ferramenta, chamada Vtiger CRM (VTIGER, 2014). Nesta também
são gerenciadas as solicitações de erro enviadas pelo usuário final. A Figura 13
ilustra uma solicitação de correção de erro encontrado no software. As novas
funcionalidades a serem feitas são cadastradas no Vtiger de forma semelhante
como mostrado na Figura 13, mas também deve conter um arquivo com a
especificação feita pelos Donos do Produto.
A Figura 13 ilustra também alguns campos relacionados à solicitação de
correção do erro no software como o título, prioridade para a solução do problema,
status, módulo do software que contém o erro, versão de produção que estará a
correção, analista de suporte que realizou a primeira análise bem como o
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desenvolvedor que fez a correção. Para fins de histórico é registrada também a
quantidade de tempo total gasto na solução do erro.
Figura 13 – Solicitação aberta pelo usuário para correção de erro.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os participantes da pesquisa do projeto de

gestão de benefícios

previdenciários do estado escolheram a primeira e a terceira abordagem de Rubin
(2013) ilustrada na Figura 8, em razão das ferramentas já usadas neste projeto.
Na primeira abordagem, a equipe usou o Vtiger CRM (VTIGER, 2014) como
ferramenta de registro da dívida como ilustrado na Figura 14. Para isto, adaptou a
ferramenta através de uma caixa de seleção que indica o tipo da dívida conforme os
listados no primeiro estágio do framework de Seaman e Guo (2011): Defeito,
Documentação, Projeto ou Teste. Esta adaptação se fez necessária, pois nesta
ferramenta, como mencionado anteriormente, são cadastradas também os defeitos e
as novas funcionalidades a serem desenvolvidas. Caso algum membro da equipe
queira buscar somente as dívidas na ferramenta, deve-se usar este novo campo que
identifica o tipo da dívida.
Na terceira abordagem, a equipe usou o Trello (TRELLO, 2014) como
ferramenta de apoio para criar o Backlog da Dívida Técnica através de uma nova
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coluna ilustrada na figura 15. No Trello (TRELLO, 2014) se cadastra informações
básicas como título e os responsáveis pela dívida, enquanto que no Vtiger CRM
(VTIGER, 2014) encontram-se os detalhes da atividade, como por exemplo,
diagramas, pseudocódigos, especificação, etc.
Figura 14 – Registro da Dívida Técnica no Vtiger CRM.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 15 – Registro da Dívida Técnica no Trello.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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No projeto de gerenciamento de cotações de seguros utiliza-se da ferramenta
Jira (JIRA, 2015) para o gerenciamento do desenvolvimento das novas
funcionalidades bem como dos defeitos encontrados pelo cliente. As dívidas
encontradas pela equipe já estavam cadastradas, porém não havia uma informação
que pudesse distinguir esta atividade das demais (defeitos e novas funcionalidades).
Como sugestão do autor deste trabalho, os participantes da pesquisa da SoftTwo
adaptaram a ferramenta incluindo um novo tipo de classificação no Jira (JIRA, 2015)
como ocorreu na SoftOne. Assim, ao cadastrar um item de Dívida Técnica no Jira
(JIRA, 2015), deve-se também escolher qual o tipo da dívida (Defeito,
Documentação, Projeto ou Teste). Desta forma, no projeto de gerenciamento de
cotações de seguros foi adotada a segunda abordagem de Rubin (2013) ilustrada na
Figura 8.
No seminário realizado para este primeiro ciclo da pesquisa-ação em ambos
os projetos, conforme descrito na Tabela 3 presente na seção 4.2.1, foi introduzido
também uma discussão de qual papel do Scrum é responsável pela identificação da
Dívida Técnica. Segue abaixo algumas opiniões obtidas neste seminário:
“Em minha opinião, todos os envolvidos, até mesmo o Dono do
Produto, devem ser responsáveis em identificar Dívidas Técnicas,
pois qualquer membro do projeto tem a capacidade de perceber algo
que precise de ajustes no projeto, seja uma dívida criada por ele
mesmo ou por terceiros.”
“É o Time, pois está em contato direto com os artefatos. No entanto,
o Time deve reportar as dívidas para o Scrum Master, pois este
deverá disseminar os valores, princípios e práticas a serem seguidas
para evitar que as dívidas surjam novamente na mesma condição.”

No seminário para ambos os projetos da pesquisa-ação, todos os
participantes da pesquisa foram convidados a identificar as dívidas por quatro
semanas e registrá-las na forma de visualização escolhida. Para cada dívida
encontrada foi solicitado preencher os seis primeiros campos da Figura 6 do
framework de Seaman e Guo (2011) e registrar o tempo gasto nesta atividade.
Durante a identificação da dívida, além dos quatro tipos (Defeito, Documentação,
Projeto e Teste) mencionados no framework, novos tipos podiam ser criados
pelos participantes da pesquisa.
Ao final deste ciclo foi solicitado aos participantes da pesquisa responder o
questionário disponível no Apêndice A.
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5.3.2.

Avaliação e Aprendizagem
O estudo das consequências bem como a identificação de conclusões é

realizado nessa seção para cada projeto.

5.3.2.1. Projeto de gestão de benefícios previdenciários do estado (SoftOne)
Após quatro semanas, dentre os 14 participantes da pesquisa, apenas 4
não identificaram ao menos uma Dívida Técnica. Estes 4 participantes estão no
time de desenvolvimento do projeto. Um total de 46 dívidas foram identificadas e
colocadas na forma de visualização escolhida anteriormente. A Figura 15 ilustra o
Backlog de Dívida Técnica (1ª coluna) com as dívidas cadastradas no Trello
(TRELLO, 2014) e a Figura 14 um cadastro de uma dívida no Vtiger (VTIGER,
2014). Algumas dívidas encontradas estão descritas na Tabela 8 com os títulos e
descrições dadas pelos próprios participantes da pesquisa.
Tabela 8 – Exemplos de dívidas encontradas após o 1º ciclo da pesquisa-ação.
Título

Tipo

Descrição

Refatorar

O

Processo

de

geração

de

carga

de

comum/comboBox

comboBox é um tanto longo e complexo de se

Projeto

processo muito complexo debugar. Recomendo uma análise do código
na geração de popups

para uma possível refatoração do mesmo.

Tela Detalhamento das O campo empresa é obrigatório para a

Defeito

Fórmulas de Cálculo não consulta, porém o sistema permite abrir a tela
bloqueia link consultar

de

consulta

mesmo

sem

selecionar

a

empresa.
Compatibilidade
módulo

de

do No módulo de segurança, na tela de cadastro

Usabilidade

segurança de menu, a lista de módulos não expande no

com demais navegadores

Chrome, apenas no Internet Explorer.

Desempenho

Verificar o tempo de resposta ao usuário de

Desempenho

insatisfatório no cálculo uma das principais funcionalidades do sistema
de

tempos

da que é o cálculo de tempos para a concessão

aposentadoria.
Implantar

a

aposentadoria.
ferramenta São feitos deploys manualmente 3 vezes ao

Jenkins para controlar o dia.
gerenciamento de build.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Cada

deployment

aproximadamente 1 hora.

demora

Infraestrutura
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A identificação das dívidas foi realizada durante quatro semanas pelos
participantes da pesquisa e se este tempo fosse postergado, todos os participantes
acreditam que mais dívidas poderiam ser listadas. Além disso, algumas dúvidas
surgiram pelos participantes da pesquisa se um determinado item encontrado era
realmente ou não uma dívida. Neste ponto, o autor deste estudo auxiliou na
classificação.
Como descrito na Tabela 8, três novos tipos de dívida foram criados pelos
participantes da pesquisa. São eles: 1. Dívida de Usabilidade, como apresentado
em Zazworka et al. (2013), que descreve a falta de padronização de um modelo de
interface gráfica comum; 2. Dívida de Desempenho: funcionalidades onde o tempo
de resposta não é satisfatório ao usuário; 3. Dívida de Infraestrutura: dívidas
ligadas ao ambiente de desenvolvimento bem como de produção. A Figura 16 ilustra
a porcentagem por tipos de dívida identificados no 1º ciclo da pesquisa-ação. Não há
dívidas de Documentação e Testes, pois as pessoas no projeto responsáveis por
estas atividades não participaram da pesquisa.
Figura 16 – Dívida Técnica encontrada no projeto de gestão de benefícios previdenciários
por tipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outros dois pontos surgiram da pesquisa deste projeto. Primeiro, os
participantes da pesquisa não identificaram dívidas semelhantes ou idênticas,
justificando assim a importância de considerar o maior número de pessoas nesta
atividade. Segundo, o tempo médio gasto para preencher os seis primeiros
campos da Figura 6 foi de três minutos, um valor considerado não significativo
pelos participantes da pesquisa. A Figura 17 ilustra um exemplo do preenchimento
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dos seis primeiros campos da Figura 6 na terceira dívida da Tabela 8. O
preenchimento ocorreu no Trello (TRELLO, 2014). Para cada dívida cadastrada no
Trello, marcamos como “Dívida Técnica”, como ilustrado na Figura 17.
Figura 17 – Campos de identificação da dívida preenchidos no Trello.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um dos participantes da pesquisa sugeriu a inclusão de dois outros campos:
“Impacto” e “Possível Solução”. O primeiro campo é uma descrição do que pode
ocorrer se a dívida não é paga. Este novo campo não foi aceito pelos outros
participantes, já que poderia colocar esta informação no campo “Descrição”. O
segundo campo refere-se a uma possível solução daquela dívida. Para este a
sugestão foi aceita, mas não o torna o preenchimento obrigatório, pois a solução da
dívida não se pode ter no momento da sua identificação.
A Figura 18 ilustra a porcentagem de dívidas encontradas por papel do Scrum
no projeto de gestão de benefícios previdenciários do estado.
Figura 18 – Porcentagem de dívidas encontradas no projeto de gestão de benefícios
previdenciários por papel do Scrum.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os resultados apresentados na Figura 18 são consistentes com as respostas
obtidas a partir da segunda pergunta presente no questionário do Apêndice A, que
solicitou ao participante da pesquisa escolher qual papel do Scrum é responsável
por identificar a Dívida Técnica no projeto. A Figura 19 ilustra o resultado das
respostas indicando que todos os papéis do Scrum devem ser responsáveis por
identificar a Dívida Técnica neste projeto.
Figura 19 – Papel do Scrum responsável por identificar a Dívida Técnica no projeto de
gestão de benefícios previdenciários.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3.2.2. Projeto de gerenciamento de cotações de seguros (SoftTwo).
Os participantes da pesquisa da SoftTwo já haviam cadastrado no Jira (JIRA,
2015) um total de 16 Dívidas Técnicas, mas não haviam evidências de quem
identificou estes itens. A Figura 20 ilustra as dívidas cadastradas na ferramenta.
Figura 20 – Dívidas identificadas no projeto de gerenciamento de cotações de seguros.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Novos tipos de dívida não foram criados pelos participantes da pesquisa da
SoftTwo, pois todas as 16 dívidas já foram classificadas em um tipo existente do
framework de Seaman e Guo (2011). A Figura 21 ilustra a porcentagem por tipos de
dívida identificados no 1º ciclo da pesquisa-ação.
Figura 21 – Dívida Técnica encontrada no projeto de gerenciamento de cotações de
seguros por tipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apesar da solicitação dada no seminário para medir o tempo médio gasto
para preencher os seis primeiros campos da Figura 6, os participantes não o fizeram
alegando que não se lembraram da solicitação. Os participantes da pesquisa
enfatizaram a importância de preencher estes campos, já que antes do início da
pesquisa as dívidas já haviam sido identificadas, porém não haviam as informações
como “Tipo” e “Localização” da atividade. Um dos participantes disse:
“Se um desenvolvedor fosse alocado para pagar alguma dívida
listada no Jira, dificilmente conseguiria. Isto porque não havia
nenhuma informação sobre a atividade. Havia somente um título!”

Em relação ao papel Scrum responsável por identificar a Dívida Técnica no
projeto, a Figura 22 ilustra o resultado das respostas obtidas a partir da segunda
pergunta presente no questionário do Apêndice A.
Figura 22 – Papel do Scrum responsável por identificar a Dívida Técnica no projeto de
gerenciamento de cotações de seguros por tipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O resultado das respostas indica que todos os papéis do Scrum devem ser
responsáveis por identificar a Dívida Técnica neste projeto.

5.4.

Segundo ciclo: Medição da Dívida Técnica
Nesta seção é apresentado o segundo ciclo da pesquisa-ação, no qual tem

como objetivo medir as dívidas técnicas identificadas no primeiro ciclo. A medição foi
baseada em três métricas (Principal, Valor dos Juros e a Probabilidade dos Juros)
baseado no segundo estágio do framework de Seaman e Guo (2011). Além disso,
foi verificado o papel do Scrum responsável por este segundo estágio do framework.

5.4.1.

Planejamento das Ações e Agir
Os participantes da pesquisa de ambos os projetos escolheram um conjunto

de dívidas previamente identificadas no primeiro ciclo da pesquisa-ação para
encontrar as suas três métricas. Esta abordagem foi feita, pois os participantes da
pesquisa não tinham tempo suficiente para executar o segundo ciclo da pesquisa
para todas as dívidas identificadas.
No projeto de gestão de benefícios previdenciários do Estado, os
participantes decidiram que 25% das dívidas identificadas deviam ser medidas e
estas foram escolhidas de acordo com a sua importância no projeto. As medições
das Dívidas Técnicas foram feitas em pares, ou seja, entre o participante que a
identificou com outro participante que tenha conhecimento sobre o tema relativo à
dívida.
No projeto de gerenciamento de cotações de seguros, os participantes
decidiram escolher um número aleatório de Dívida Técnica para serem estimadas.
Para cada dívida, um único participante foi responsável pela sua medição.
Segundo Seaman e Guo (2011), deve-se inicialmente atribuir valores “alto”,
“médio” ou “baixo” para as três métricas em uma dívida. Esta escala é subjetiva e os
participantes da pesquisa propuseram a definição de uma escala de valores
conforme as características de ambos os projetos.
Como a Sprint do projeto de gestão de benefícios previdenciários do estado é
de 40 horas, os participantes da pesquisa deste projeto decidiram que o time não
poderia ter um esforço maior que 8 horas pagando a Dívida Técnica. Nesta situação
os participantes da pesquisa definiram a Tabela 9 para auxiliar na definição das
métricas em “alto”, “médio” ou “baixo”.
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Tabela 9 – Escala de Valores – SoftOne.
Alto
Principal

Esforço

Estimado

resolver

Médio

Baixo

para Esforço para resolver Esforço para resolver a
a

dívida a dívida entre 4 e 8 dívida menor

maior que 8 horas.

horas.

horas.

Probabilidade

Dívida

dos Juros

mais que uma vez. vez. A probabilidade é ocorreu.

já

ocorreu Dívida já ocorreu uma Dívida

ainda

probabilidade

80%

20%.

que 8 horas.

e 8 horas.

não
A

A probabilidade é de de 50%.

Valor Estimado Esforço extra maior Esforço extra entre 4 Esforço
dos Juros

que 4

extra

é

de

menor

que 4 horas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No projeto de gerenciamento de cotações de seguros, o time definiu o tempo
de desenvolvimento de uma funcionalidade baseado em uma tabela que contêm
pontos de complexidade e esforço em horas. Quanto maior os pontos de
complexidade, maiores são as horas de esforço para desenvolvimento, conforme
apresentado na Tabela 10.
Tabela 10 – Pontos de Complexidade versus Esforço – SoftTwo.
Pontos de Complexidade

Esforço (em horas)

1

0-8

2

9-16

3

17-24

4

25-32

5

33-40

6

41-48

7

49-56

8

57-64

9

65-72

10

73-80

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como a Sprint do projeto de gerenciamento de cotações de seguros é de 80
horas, os participantes da pesquisa deste projeto decidiram que o time não poderia
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ter um esforço maior que 16 horas pagando a Dívida Técnica. Nesta situação os
participantes da pesquisa definiram a Tabela 11 para auxiliar na definição das
métricas em “alto”, “médio” ou “baixo”.
Tabela 11 – Escala de Valores – SoftTwo.
Alto
Principal

Esforço

Estimado

resolver

Médio

Baixo

para Esforço para resolver Esforço para resolver a
a

dívida a dívida entre 8 e 16 dívida menor

maior que 16 horas.

horas.

horas.

Probabilidade

Dívida

dos Juros

mais que uma vez. vez. A probabilidade é ocorreu.

já

ocorreu Dívida já ocorreu uma Dívida

ainda

probabilidade

80%

20%.

que 16 horas.

e 16 horas.

não
A

A probabilidade é de de 50%.

Valor Estimado Esforço extra maior Esforço extra entre 8 Esforço
dos Juros

que 8

extra

é

de

menor

que 8 horas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Coincidentemente ambos os projetos planejaram gastar até 20% das horas da
Sprint para pagar as Dívidas Técnicas.
No seminário realizado para este segundo ciclo da pesquisa-ação em ambos
os projetos, conforme descrito na Tabela 3 presente na seção 4.2.1, foi introduzido
também uma discussão de qual papel do Scrum é responsável pela medição da
Dívida Técnica. Segue abaixo algumas opiniões obtidas neste seminário:
“Os responsáveis pela medição da Dívida Técnica devem ser
aqueles com maior conhecimento do problema, geralmente são
aqueles que a identificaram”
“O responsável pela medição da dívida deve envolver todos,
considerando o trabalho que deve ser feito”.

A medição da Dívida Técnica foi realizada durante duas semanas para cada
um dos projetos. Para cada dívida os participantes deste ciclo da pesquisa-ação
deviam preencher os três últimos campos da Figura 6 na forma de visualização
escolhida e registrar o tempo gasto nesta atividade. Ao final deste ciclo foi
solicitado aos participantes responder o questionário disponível no Apêndice B, que
têm como objetivo compreender as dificuldades encontradas no preenchimento dos
campos da Figura 6 do framework de Seaman e Guo (2011).
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5.4.2. Avaliação e Aprendizagem
O estudo das consequências bem como a identificação de conclusões é
realizado nesta seção para cada projeto.

5.4.2.1. Projeto de gestão de benefícios previdenciários do estado (SoftOne)
Dentre as 46 dívidas identificadas no primeiro ciclo da pesquisa-ação, 12
foram selecionadas para medição pelos participantes da pesquisa considerando o
fator de importância no projeto. A medição ocorreu para as três métricas do
framework de Seaman e Guo (2011) e a Tabela 12 exemplifica esta atividade
considerando as dívidas anteriormente listadas da Tabela 8.
Tabela 12 – Medição das dívidas da Tabela 8.
Título

Principal

Valor dos Juros

Probabilidade
dos Juros

Refatorar comum/comboBox

Médio

Médio

Médio

processo muito complexo na

5 horas

5 horas

50%

Baixo

Baixo

Alta

2 horas

10 minutos

80%

Compatibilidade do módulo

Baixo

Baixo

Alta

de segurança com demais

3 horas

5 minutos

80%

Alto

Alto

Alta

20 horas

27 horas

80%

Alto

Alto

Alta

20 horas

26 horas

80%

geração de popups
Tela

Detalhamento

das

Fórmulas de Cálculo não
bloqueia link consultar

navegadores
Desempenho

insatisfatório

no cálculo de tempos da
aposentadoria.
Implantar
Jenkins

a
para

ferramenta
controlar

o

gerenciamento de build.

Deploy manual = (1h * 3hs *
5hs) + 11hs (trabalho extra) =
26hs

Fonte: Elaborado pelo autor.

As métricas foram registradas no Trello (TRELLO, 2014) para cada dívida
selecionada anteriormente e o tempo médio gasto foi de 10 minutos. A Figura 23
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ilustra um exemplo com as métricas preenchidas na ferramenta para uma
determinada dívida. Para separar as dívidas selecionadas para medição e as que
não estão selecionadas, foi criada uma marcação “DT selecionada para medição”
conforme visto também na Figura 23.
Figura 23 – Campos de medição da dívida preenchidos no Trello.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Inicialmente o tempo médio para preenchimento das seis primeiras linhas da
Figura 6 foi de 3 minutos, enquanto o tempo médio para preenchimento das três
últimas linhas foi de 10 minutos. O resultado é consistente com as respostas
obtidas a partir da segunda pergunta presente no questionário do Apêndice B, que
solicita ao participante da pesquisa indicar o nível de dificuldade no preenchimento
de todos os campos da Figura 6. A Figura 24 ilustra o resultado das respostas
indicando que os campos relativos às métricas são os que apresentaram maior
dificuldade no preenchimento.
A maioria das respostas obtidas a partir da terceira pergunta presente no
questionário do Apêndice B, que solicita ao participante da pesquisa indicar as
dificuldades no preenchimento dos campos, estão relacionadas com o processo de
abstração para estimar os valores das medidas. Um dos participantes escreveu:

61

“Eu acredito que a maior dificuldade tem sido a de estimar o valor
dos juros. É difícil abstrair o que seria o esforço extra, especialmente
para os casos que ainda não ocorreram.”
Figura 24 – Nível de dificuldade no preenchimento dos campos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A medição foi feita em pares e todos os papéis do Scrum participaram desta
atividade. O Dono do Produto não conseguiu ter sucesso nesta etapa e solicitou
para que fosse substituído. Assim, com o consenso dos participantes da pesquisa, o
Dono do Produto não participou da medição das dívidas alocadas a ele. Este cenário
é consistente com as respostas obtidas a partir da primeira pergunta presente no
questionário do Apêndice B, ilustrado na Figura 25. O resultado das respostas indica
que o Time deve ser responsável por medir a Dívida Técnica neste projeto.
Figura 25 – Papel do Scrum responsável por medir a Dívida Técnica no projeto de gestão
de benefícios previdenciários.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.2.2. Projeto de gerenciamento de cotações de seguros (SoftTwo).
Dentre as 16 dívidas identificadas no primeiro ciclo da pesquisa-ação, 5
foram selecionadas para medição pelos participantes da pesquisa considerando o
fator de importância no projeto. A medição ocorreu para as três métricas do
framework de Seaman e Guo (2011) e a Tabela 13 exemplifica esta atividade
considerando as dívidas listadas na Figura 20. O tempo médio para o
preenchimento das métricas foi de 8 minutos.
Tabela 13 – Medição de 5 dívidas do projeto de gerenciamento de cotações de seguros.
Título

Principal

Valor dos Juros

Probabilidade

(horas)

(horas:minutos)

dos Juros

HDIDC-2422

8

7:00

50%

HDIDC-2423

10

16:00

80%

HDIDC-2424

10

19:20

80%

HDIDC-2425

10

19:20

80%

HDIDC-2439

10

32:00

80%

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 26 ilustra o resultado das respostas da segunda pergunta presente
no questionário do Apêndice B indicando que os campos relativos às métricas são
os que apresentam maior dificuldade no preenchimento.
Figura 26 – Nível de dificuldade no preenchimento dos campos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A maioria das respostas obtidas a partir da terceira pergunta presente no
questionário do Apêndice B, que solicita ao participante da pesquisa indicar as
dificuldades no preenchimento dos campos, estão relacionadas com o processo de
estimar os valores das medidas. Dois dos participantes escreveram:
“Vamos considerar uma dívida de defeito em um componente.
Calcular o valor estimado dos juros e a probabilidade dos juros é algo
realmente difícil, porque precisamos verificar um histórico grande,
estudar os erros encontrados neste componente e então fazer as
medidas. É realmente muito trabalhoso e não confiável!”
“Mesmo havendo uma escala de valores para facilitar a medição,
estamos lindando com probabilidades de uma dívida ocorrer ou não.
Ou seja, não é ainda algo real! Não temos o valor dos juros real de
uma dívida”.

Em relação ao papel do Scrum para a medição da dívida no projeto, as
respostas obtidas a partir da primeira pergunta presente no questionário do
Apêndice B indica que o Time deve ser o responsável, como ilustrado na Figura 27.
Figura 27 – Papel do Scrum responsável por medir a Dívida Técnica no projeto de
gerenciamento de cotações de seguros.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.5.

Terceiro ciclo: Monitoramento da Dívida Técnica
Nesta seção é apresentado o terceiro ciclo da pesquisa-ação, o qual tem

como objetivo tomar a decisão de qual dívida deve ser paga em uma Sprint além de
monitorar a dívida ao longo do projeto. Foi verificado também o papel do Scrum
responsável pelo monitoramento da dívida.

5.5.1.

Planejamento das Ações e Agir
Os participantes da pesquisa na SoftOne e também na SoftTwo decidiram

que todas as dívidas anteriormente escolhidas para serem medidas devem ser
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verificadas se o valor do benefício (Probabilidade dos Juros * Valor dos Juros)
excede o valor do custo (Principal) antes da Reunião de Planejamento da próxima
Sprint. Este é o passo 4 do item 3.2.2.1 desta dissertação. Quando isto ocorre, a
dívida deve ser paga em uma Sprint. Na SoftOne, esta comparação entre o custo e
o benefício foi feita pelo par que mediu a Dívida Técnica anteriormente, bem como
na SoftTwo pelo participante que realizou também esta atividade. Foi solicitada aos
participantes da pesquisa registrar a tomada de decisão na forma de visualização
escolhida pelos projetos. Esta atividade foi realizada pelos participantes para que
pudessem verificar a situação momentânea das dívidas medidas.
Depois de calcular o custo e o benefício, foi acordado com os participantes da
pesquisa de ambos os projetos que na próxima Reunião de Planejamento da Sprint,
os 5 passos sugeridos pelo framework de Seaman e Guo (2011) e presentes na
seção 3.2.2.1 desta dissertação fossem utilizados. Os passos têm como objetivo
ajudar na seleção dos itens a serem pagos na Sprint que é iniciada. As dívidas a
serem consideradas nestes passos são os itens medidos no último ciclo da
pesquisa-ação e que foram verificados (custo versus benefício) anteriormente.
Para o monitoramento da dívida ao longo de ambos os projetos, deve-se
usar o gráfico de linha contendo o Total Ponderado do Principal (TP) e o Total
Ponderado dos Juros (TI), conforme mencionado no framework de Seaman e Guo
(2011) e na seção 3.2.2.2 desta dissertação, por quatro semanas.
No seminário realizado para este terceiro ciclo da pesquisa-ação em ambos
os projetos, conforme descrito na Tabela 3 presente na seção 4.2.1, foi introduzido
também uma discussão de qual papel do Scrum é responsável pelo monitoramento
da Dívida Técnica no decorrer do projeto. Segue abaixo algumas opiniões obtidas
neste seminário:
“Quando o Scrum Master tem o papel de liderança técnica no projeto,
este deve monitorar as dívidas e alertar o time durante a Reunião de
Planejamento da Sprint.”
“Quem consegue medir uma Dívida Técnica, este consegue também
monitorar a dívida no projeto. Assim, o Time deve ter esta
responsabilidade.”

Ao final deste ciclo foi solicitado aos participantes responder o questionário
disponível no Apêndice C, que tem como objetivo compreender as dificuldades
encontradas na tomada de decisão em pagar ou não uma dívida e no seu
monitoramento no decorrer do projeto.
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5.5.2.

Avaliação e Aprendizagem
O estudo das consequências bem como a identificação de conclusões é

realizado nesta seção para cada projeto.

5.5.2.1. Projeto de gestão de benefícios previdenciários do estado (SoftOne)
As 12 Dívidas Técnicas medidas no segundo ciclo foram verificadas se o
valor do benefício (Probabilidade dos Juros * Valor dos Juros) excede o valor do
custo (Principal) antes da Reunião de Planejamento da próxima Sprint. A Figura 28
ilustra o preenchimento da tomada de decisão no Trello (TRELLO, 2014) e a Tabela
14 exemplifica esta análise realizada pelos participantes da pesquisa para os itens
selecionados como exemplo para esta dissertação.
Figura 28 – Tomada de decisão no Trello.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentre as 12 Dívidas Técnicas medidas, apenas 3 que o custo é maior ou
igual ao benefício, dívidas estas candidatas a serem pagas em uma próxima Sprint.
Duas destas três dívidas estão na Tabela 14.
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Tabela 14 – Comparação entre o Principal e os Juros para o projeto da SoftOne.
Título

Principal

Refatorar

5 horas

Valor dos

Probabilidade

Juros (1)

dos Juros (2)

5 horas

0.5

comum/comboBox
processo

(1)*(2)

Ação
Sugerida

2.5

Não pagar

horas

muito

complexo na geração
de popups
Tela
das

Detalhamento
Fórmulas

2 horas

de

10 minutos =

0.8

0.16 horas

0.13

Não pagar

horas

Calculo não bloqueia
link consultar
Compatibilidade

do

3 horas

módulo de segurança
com

5 minutos =

0.8

0.08 horas

0.06

Não pagar

horas

demais

navegadores
Desempenho
insatisfatório

20 horas

27 horas

0.8

21,6

Pagar

20 horas

26 horas

0.8

20,8

Pagar

no

cálculo de tempos da
aposentadoria.
Implantar
ferramenta
para

a
Jenkins

controlar

gerenciamento

o
de

build.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Durante a Reunião de Planejamento da Sprint, o Dono do Produto informa a
meta do ciclo de desenvolvimento ao Time, que seleciona o número de itens no
Backlog do Produto de acordo com este objetivo. Seguindo este critério, o Time
também escolhe as dívidas presentes no Backlog da Dívida Técnica relacionadas à
meta para serem candidatas ao Backlog da próxima Sprint.
Para escolher as dívidas do Backlog da Dívida Técnica para a próxima Sprint,
o Time usou os 5 passos sugeridos pelo framework de Seaman e Guo (2011) e
presentes na seção 3.2.2.1. Como definido na seção 5.4.1., os participantes da
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pesquisa deste projeto decidiram que o time não poderia ter um esforço maior que 8
horas pagando a Dívida Técnica. Durante a Reunião de Planejamento o Dono do
Produto mencionou:
“Nós não podemos pagar toda a dívida durante uma Sprint. Estou
ciente de que temos dívida e que devemos tratar. Assim, nós
alocamos uma quantidade de horas por Sprint para pagar as dívidas
mais importantes. Se em uma Sprint não conseguirmos pagar
completamente uma dívida, continuamos no próximo ciclo.”

Depois da Reunião de Planejamento, o Time não priorizou alguma Dívida
Técnica, pois não houve dívida relacionada à meta da Sprint que os Juros superam
o Principal.
Todos os participantes da pesquisa responderam a partir da segunda
pergunta presente no questionário do Apêndice C que continuariam sim a usar os
5 passos sugeridos pelo framework de Seaman e Guo (2011). Algumas vantagens
respondidas a partir da primeira pergunta também deste questionário são:
“Os 5 passos formam um padrão a ser seguido e serve praticamente
para priorizar qualquer dívida técnica identificada no projeto.”
“Se torna prático e sistemático, a partir do momento em que a ordem
de prioridade é definida.”

Algumas desvantagens também foram colocadas nas respostas da primeira
pergunta presente no questionário do Apêndice C:
“(...) não é definida a variável de tempo para a probabilidade de juros,
se é 1 mês, 1 ano ou 10 anos por exemplo. Assim não fica muito
preciso se vale a pena pagar a dívida”.
“Por se tratar de muitas estimativas, a imprecisão é muito grande.”

O monitoramento da Dívida Técnica por meio do cálculo dos valores
ponderados do Principal e dos Juros não se realizou. A dificuldade exposta pelos
participantes da pesquisa foi a ausência de ferramentas que torna a integração das
dividas e suas medidas com gráficos de acompanhamento. No caso deste projeto da
SoftOne utiliza-se o Trello (TRELLO, 2014) para registro das medidas e a forma
disponível seria transpor os valores para uma ferramenta de criação de gráficos de
linhas como Microsoft Excel. Pela ausência de tempo disponível, os participantes da
pesquisa não fizeram tal atividade neste terceiro ciclo da pesquisa-ação. Um dos
participantes relata:
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“O monitoramento da dívida é difícil por ser manual, pois exige um
tempo diário relevante. Como existem inúmeras outras atividades no
projeto, ter algo automatizado ajudaria muito.”

Em relação ao papel do Scrum para o monitoramento da dívida no projeto, as
respostas obtidas a partir da terceira questão presente no questionário do Apêndice
C indica que o Time deve ser o responsável, como ilustrado na Figura 29.
Figura 29 – Papel do Scrum responsável por monitorar a Dívida Técnica no projeto gestão
de benefícios previdenciários.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.5.2.2. Projeto de gerenciamento de cotações de seguros (SoftTwo).
As 5 dívidas medidas no segundo ciclo foram verificadas se o valor do
benefício (Probabilidade dos Juros * Valor dos Juros) excede o valor do custo
(Principal) antes da Reunião de Planejamento da próxima Sprint. A Tabela 15
exemplifica esta análise realizada pelos participantes da pesquisa para os 5 itens.
Tabela 15 – Comparação entre o Principal e os Juros para o projeto da SoftTwo.
Título

Principal

Principal

Valor dos Juros

(1)*(2)

Ação

(horas)

(horas)

(horas:minutos)

(horas)

HDIDC-2422

8

8

7:00

3,5

Não pagar

HDIDC-2423

10

10

16:00

12,8

Pagar

HDIDC-2424

10

10

19:20

15,36

Pagar

HDIDC-2425

10

10

19:20

15,36

Pagar

HDIDC-2439

10

10

32:00

25,6

Pagar

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentre as 5 Dívidas Técnicas medidas, 4 delas o custo é maior ou igual ao
benefício, dívidas estas candidatas a serem pagas em uma próxima Sprint.
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Depois da Reunião de Planejamento, o Time não priorizou alguma Dívida
Técnica. Participantes da pesquisa justificaram que a próxima Sprint não há tempo
disponível para as dívidas, mesmo sabendo que as quatro estavam vinculadas à
meta do ciclo de desenvolvimento.
Todos os participantes da pesquisa responderam a partir da segunda
pergunta presente no questionário do Apêndice C que continuariam sim a usar os
5 passos sugeridos pelo framework de Seaman e Guo (2011). Um exemplo de
vantagem respondida a partir da primeira pergunta também deste questionário é:
“Ficou claro a necessidade de reavaliação constante dos itens, pois o
Principal e os Juros podem sofrer alteração com o tempo. Os 5
passos devem ser feitos a cada Reunião do Planejamento como
proposto pelos autores.”

Um exemplo de desvantagem colocada nas respostas da primeira pergunta
presente no questionário do Apêndice C é:
“(O processo de tomada de decisão) por ser manual e demandar
certo tempo, e também devido à quantidade de atividades no projeto,
algo que fosse automatizado ajudaria muito.”

Participantes da pesquisa monitoraram durante 4 semanas as 5 dívidas e na
Figura 30 se encontra o um exemplo do gráfico de linha feito para uma determinada
dívida. O gráfico contendo o valor ponderado dos juros e o valor ponderado do
principal para todas as dívidas não foi realizado. Os participantes da pesquisa
também comentam sobre a dificuldade na integração entre as medições feitas e
registradas no Jira (JIRA, 2015) e o monitoramento no Microsoft Excel.
Figura 30 – Gráfico de linha para a dívida HDIDC-2424.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em relação ao papel do Scrum para o monitoramento da dívida no projeto, as
respostas obtidas a partir da terceira questão presente no questionário do Apêndice
C indica que o Time deve ser o responsável, como ilustrado na Figura 31.
Figura 31 – Papel do Scrum responsável por monitorar a Dívida Técnica no projeto de
gerenciamento de cotações de seguros.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.6.

Conclusão
Três ciclos da pesquisa-ação foram realizados neste estudo, baseados nos

três estágios do framework de Seaman e Guo (2011). Para cada ciclo e para cada
projeto, apresentamos as evidências e os resultados obtidos.
Por meio da análise dos resultados foram propostas adaptações no
framework e começou o quarto ciclo da pesquisa-ação, que estão apresentados na
seção 6.

71

6. ANÁLISE DE RESULTADOS E CICLO DE ADAPTAÇÕES
6.1.

Introdução
Nessa seção é descrita a consolidação dos resultados dos três ciclos da

pesquisa-ação de ambos os projetos vistos na seção 5, assim como a análise das
suas implicações práticas no framework. Por fim, é apresentado o quarto ciclo da
pesquisa-ação com as adaptações apontadas pelo autor deste estudo com os
participantes da pesquisa no framework de Seaman e Guo (2011).

6.2.

Análise de Resultados
A análise dos resultados é dividida em cinco partes: 1. Identificação dos

papéis Scrum para identificação, medição e monitoramento da Dívida Técnica; 2.
Identificação da Dívida Técnica; 3. Medição da Dívida Técnica; 4. Tomada de
Decisão e Monitoramento da Dívida Técnica; 5. Forma de visualização da Dívida
Técnica para a equipe dos projetos. Ao fim desta análise, inicia-se um novo ciclo da
pesquisa-ação com as adaptações sugeridas pelo autor deste estudo com os
participantes da pesquisa.

6.2.1.

Papéis do Scrum para identificação, medição e monitoramento da dívida.
Papéis do Scrum para identificação, medição e monitoramento da dívida

foram similares para ambos os projetos.
De acordo com a maioria dos participantes da pesquisa, todos os membros
de uma equipe (Dono do Produto, Scrum Master e Time) devem identificar a
Dívida Técnica nos projetos. Isto é justificado pelas dívidas encontradas por todos os
papéis durante o primeiro ciclo da pesquisa-ação.
Em relação à medição da dívida, os participantes da pesquisa de ambos os
projetos sugerem que o Time deve realizar esta atividade, pois são responsáveis por
tarefas técnicas no projeto e assim são apropriados para definir as estimativas.
Na Reunião de Planejamento, o Time seleciona o número de itens do Backlog
do Produto para a Sprint, pois é o único que pode avaliar o que será completado em
relação à meta. Assim, é o Time que seleciona também a Dívida Técnica para a
Sprint. De acordo com os participantes da pesquisa de ambos os projetos, o Time é
também o responsável por monitorar a Dívida Técnica no projeto através das
métricas, que previamente são estimadas por ele, como mencionado anteriormente.
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6.2.2.

Identificação da Dívida Técnica
Zazworka et al. (2013) usam também ferramentas para identificação

automática das dívidas de defeito. Por meio desta dissertação, observa-se que ainda
é necessário envolver os recursos humanos, porque estas ferramentas não ajudam
na identificação de outros tipos de dívida. Assim, os participantes da pesquisa não
usaram qualquer software para identificar as Dívidas Técnicas.
A maioria das dívidas identificadas em ambos os projetos estão relacionados
aos tipos Defeito e Projeto. Isto é justificado, pois a maioria dos participantes da
pesquisa são desenvolvedores e arquitetos de software. Novos tipos de dívida
(Usabilidade, Desempenho e Infraestrutura) são criados no projeto da SoftOne,
pois não estão relacionadas aos quatro tipos do framework de Seaman e Guo
(2011). Novos tipos são criados para agrupar casos com razões comuns. Esta
estratégia pode facilitar na seleção de ações para evitar dívidas futuras com as
causas já conhecidas.
O tempo médio gasto para o preenchimento dos seis primeiros campos
da Figura 6 do framework de Seaman e Guo (2011) é de 3 minutos (SoftOne), um
valor considerado não significativo pelos participantes da pesquisa. Na
SoftTwo, os participantes acreditam que o tempo gasto médio no projeto seria
também cerca de 3 minutos, já que não o registraram. Tanto na SoftOne quanto na
SoftTwo, os participantes da pesquisa também concordam que os seis campos são
importantes para a identificação de uma Dívida Técnica.

6.2.3.

Medição da Dívida Técnica
Segundo os participantes da pesquisa para ambos os projetos, os três

campos (Principal Estimado, Valor Estimados dos Juros e Probabilidade dos
Juros) da Figura 6 são os que têm maior dificuldade no seu preenchimento, por
serem campos de natureza probabilística, especialmente quando não se há dados
históricos. Este resultado é o mesmo encontrado na pesquisa de Zazworka et al.
(2013). O tempo médio gasto para o preenchimento destes três campos é de 10
minutos na SoftOne, ou seja, um número três vezes maior comparado ao
preenchimento das seis primeiras linhas da Figura 6. O tempo médio gasto é de 8
minutos na SoftTwo, um valor similar ao encontrado na SoftOne.
O tempo médio gasto pelos participantes da pesquisa da SoftOne para
preencher todos os campos da Figura 6 é de 13 minutos, enquanto que na
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pesquisa de Zazworka et al. (2013) é de 19 minutos. A medição em pares na
SoftOne é uma prática considerada válida pelos participantes da pesquisa, em razão
da estimativa ocorrer com mais realidade por ter mais de uma opinião. Porém,
segundo ainda os participantes, tal prática não elimina a dificuldade no
preenchimento dos valores.

6.2.4.

Tomada de Decisão e Monitoramento da Dívida Técnica
Os Donos do Produto em ambos os projetos tiveram a consciência de que

a Dívida Técnica deve começar a ser paga nos próximos Sprints, mesmo sabendo
que a determinação de se pagar a Dívida Técnica veio da alta direção de ambos os
projetos. Apesar disso, o Time e o Dono do Produto na SoftTwo preferiram não
pagar alguma Dívida Técnica na Sprint da pesquisa. Enquanto isso, na SoftOne, a
Sprint não teve alguma dívida, pois não se tratavam da meta daquele ciclo.
Os 5 passos sugeridos pelo framework de Seaman e Guo (2011) e presentes
na seção 3.2.2.1 tiveram aceitação pela maioria dos participantes da pesquisa.
Em contrapartida, a dificuldade exposta pelos participantes da pesquisa
também por ambos os projetos está relacionada com o monitoramento da Dívida
Técnica. As ferramentas usadas em ambos os projetos não oferecem suporte para
a criação de gráficos de linha de monitoramento ou uma integração com
planilhas gráficas como Microsoft Excel. Assim, a SoftOne não teve sucesso
nesta atividade, enquanto a SoftTwo transferiu os valores medidos e cadastrados no
Jira para as planilhas do Microsoft Excel, ou seja, um trabalho considerado
significativo para o Time já que há outras atividades a serem feitas ao longo do
desenvolvimento do projeto. As características das ferramentas de gerenciamento
que devem ter suporte à medição e monitoramento da Dívida Técnica não é
considerado no framework de Seaman e Guo (2011).

6.2.5.

Forma de visualização da Dívida Técnica para a equipe dos projetos
No início da pesquisa os gerentes de projeto deram a orientação para usar as

ferramentas já presentes nos projetos para a visualização da dívida técnica. Assim,
utilizam-se o Trello (TRELLO, 2014) e o Vtiger CRM (VTIGER, 2014) no projeto da
SoftOne e o Jira no projeto da SoftTwo. A identificação, medição e tomada de
decisão se baseia nas informações cadastradas nestas ferramentas.
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Conforme mencionado no item anterior, a dificuldade exposta pelos
participantes da pesquisa de ambos os projetos é em relação ao monitoramento da
dívida. As ferramentas usadas não são capazes de criar gráficos de linha individuais
das dívidas e suas medidas, bem como alertar o Time qual delas os Juros excedem
o Principal. Porém, as ferramentas usadas são de valia atualmente para os projetos
para que a equipe possa visualizar a quantidade de itens de dívida acumulados e
que precisam ser tratados.

6.3.

Quarto ciclo: Adaptações no framework de Seaman e Guo (2011).
Quarto e último ciclo da pesquisa-ação com as adaptações apontadas pelo

autor deste estudo com os participantes da pesquisa no framework de Seaman e
Guo (2011). O ciclo não é executado na SoftTwo em razão da pouca disponibilidade
dos participantes da pesquisa.

6.3.1.

Diagnosticar
Conforme encontrado na seção anterior sobre Análise de Resultados, duas

dificuldades impactam diretamente no uso do framework de Seaman e Guo (2011):
1. Medir as dívidas; 2. Ferramentas para monitoramento da dívida ao longo do
tempo.
Em relação à primeira dificuldade, as três medidas são de natureza
probabilística, ou seja, não há o valor real dos juros acumulados de uma dívida
no projeto. Existe sim um valor estimado de esforço extra a ser gasto pelos
integrantes da equipe até esta dívida ser paga por completa (Principal).
Sobre a segunda dificuldade, as ferramentas usadas para registro da dívida
identificada e suas medidas, não são capazes de criar gráficos de linha comparando
os Juros e o Principal de todo o projeto, bem como para cada dívida. Com isto, o
monitoramento da dívida se torna um trabalho exaustivo para o Time, papel do
Scrum identificado para esta atividade.
Como um pré-requisito para a pesquisa é utilizar as ferramentas já
estabelecidas no projeto, o autor deste estudo e os participantes da pesquisa
decidem atuar na primeira dificuldade.
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6.3.2.

Planejamento das Ações e Agir
Com a dificuldade mencionada anteriormente em estimar as 3 medidas, a

proposta é reduzir para somente 2 medidas: Principal e Valor Acumulado dos
Juros. Principal refere-se ainda ao esforço para pagar a dívida na data atual. Valor
Acumulado dos Juros refere-se ao esforço extra já realizado até o momento em
razão do não pagamento total da dívida (Principal). A cada vez que a dívida ocorre,
o Valor Acumulado dos Juros deve ser atualizado. Assim, entende-se que este é o
valor acumulado dos esforços extras realizados em razão da não solução da Dívida
Técnica. A fórmula para o Valor Acumulado dos Juros é:

Valor Acumulado dos Juros = Valor Acumulado dos Juros + Novo esforço
extra
Onde: “Novo esforço extra” é o esforço gasto novamente em razão da dívida
não ter sido paga ainda.

A partir deste cenário que há somente 2 medidas, ao identificar uma Dívida
Técnica, esta deve ser registrada na ferramenta do projeto, preencher os 6 primeiros
campos da Figura 6, além de estimar o Principal. Por fim, o Valor Acumulado dos
Juros deve ser preenchido com o valor gasto na primeira vez que a dívida aparecer
e não foi resolvida. Na nova abordagem, para cada dívida identificada os campos
ilustrados na Figura 32 devem ser preenchidos.
Figura 32 - Item da Dívida Técnica na nova abordagem.

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011) e Oliveira (2011).

Os 5 passos explicados pelo framework de Seaman e Guo (2011) para a
tomada de decisão de pagar ou não determinada dívida são alterados para 4
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passos. Considere que um trabalho está previsto para o componente X no próximo
ciclo. Assim os passos para a nova abordagem que devem ser realizados na
Reunião de Planejamento da Sprint são:
a) Passo 1: extrair todos os itens da Dívida Técnica, previamente dispostos
na lista, associados ao componente X.
b) Passo 2: reavaliar a estimativa numérica do Principal para os itens do
Passo 1 com base na meta do próximo ciclo. Alguns itens podem ter o
Principal reduzido se eles sobrepõem com um trabalho planejado no ciclo.
c) Passo 3: para cada item considerado no Passo 2, compare o custo
(Principal) com o Benefício (Valor Acumulado dos Juros) e elimine
qualquer item que o Benefício não supere o Custo.
d) Passo 4: decidir se esse custo pode ser absorvido no próximo ciclo. Se
não, usar essa análise para justificar a decisão à gestão.

Os participantes da pesquisa sugerem que o monitoramento da Dívida
Técnica seja realizado para cada dívida pelo Time. Como as ferramentas Trello
(TRELLO, 2014) e Vtiger CRM (VTIGER, 2014) não criam gráficos de linha ou outro
tipo de gráfico que facilite esta atividade, a princípio o Time transportará os valores
medidos para uma planilha do Microsoft Excel. Neste documento é realizado o
gráfico de monitoramento. Sendo assim, a cada Valor dos Juros alterado, deve-se
também alterar a planilha para refletir no monitoramento. O monitoramento é
realizado por 4 semanas para as dívidas medidas até o momento pelo Time do
projeto. Inicialmente o responsável por criar o gráfico é o par que mediu a dívida.
Por fim, é solicitado aos participantes da pesquisa da SoftOne identificar
novas dívidas e preenchê-las com os campos da Figura 32. É solicitado também
registrar o tempo gasto nesta atividade durante 2 semanas. Esta atividade é
realizada com os mesmos pares do 2º e 3º ciclos. Ao final é solicitado aos
participantes da pesquisa responder o tempo médio gasto por meio do questionário
encontrado no Apêndice D.

6.3.3.

Avaliação e Aprendizagem
Durante 2 semanas, 5 novas dívidas são identificadas e o tempo médio

gasto para o preenchimento dos campos da Figura 32 foi de 6 minutos, ou 46% (6
dividido por 13) do tempo gasto médio do preenchimento de todos os campos da

77

Figura 6 medido após o 2º ciclo da pesquisa-ação na SoftOne. Mesmo os
participantes da pesquisa já possuem neste momento experiência na medição em
razão dos ciclos anteriores, acredita-se que é válida a comparação.
Os valores para Estimado dos Juros e Probabilidade dos Juros das dívidas
medidas no 2º ciclo da pesquisa-ação foram descartados e criados o campo Valor
Acumulado dos Juros com um valor inicial. Caso o participante da pesquisa não
soubesse, este é deixado sem valor. Um exemplo do preenchimento de uma destas
dívidas é ilustrado na Figura 33.
Figura 33 – Exemplo de preenchimento dos campos da nova abordagem no Trello.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico de monitoramento foi realizado para cada dívida medida com a nova
abordagem contendo 2 linhas: Custo (Principal) e Benefício (Valor Acumlado dos
Juros). A cada final da Sprint de 1 semana, estes valores de cada dívida presentes
no Trello (TRELLO, 2014) foram colocados em uma planilha relacionada à dívida
para que o gráfico de linha seja criado. Os gráficos de monitoramento para cada
dívida foram feitos para esta pesquisa-ação por 4 semanas, ou seja, 4 Sprints. A
Figura 34 ilustra dois exemplos feitos pelos participantes da pesquisa.
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No primeiro gráfico da Figura 34, o Valor Acumulado dos Juros não sofreu
alteração durante as 4 semanas monitoradas, enquanto para o segundo exemplo,
este valor foi gradativamente crescente. Somente no segundo exemplo o Valor
Acumulado dos Juros foi maior que o Principal, assim o Time alertou a equipe do
projeto para o pagamento desta dívida.
Figura 34 – Exemplo de gráfico contendo o valor do Principal e Valor Acumulado dos Juros
para duas dívidas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O quinto seminário realizado após o término do quarto ciclo da pesquisa-ação
foi realizado para discutir as adaptações feitas no framework de Seaman e Guo
(2011). A maioria dos participantes concordaram que o framework deve continuar
com a abordagem de estimar o Principal e registrar o Valor dos Juros a cada vez
que a dívida ocorre. Um dos participantes mencionou:
“Agora temos o valor real de juros para cada dívida! Antes eram
estimativas!”

Algumas desvantagens também foram destacadas:
“O monitoramento se torna inviável enquanto não há ferramentas que
automatizam esta questão. Para projetos grandes como o nosso,
perdemos um tempo grande para manter sincronizados o Microsoft
Excel e o Trello. ”

Ao final do seminário, foi realizada a seguinte pergunta: “Você é a favor ou
contra com a continuidade do framework adaptado no projeto?”. Os 14 participantes
da pesquisa votaram secretamente entre as opções “SIM” e “NÃO”. O resultado
indicou “SIM” para 84% dos participantes da pesquisa.
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6.4.

Conclusão
Por meio da análise de resultados, os papéis do Scrum para identificação,

medição e monitoramento da dívida foram semelhantes entre os projetos.
As duas dificuldades encontradas pelos participantes da pesquisa em relação
ao framework de Seaman e Guo (2011) foram a medição da dívida bem como o
monitoramento dela através das ferramentas já presentes nos projetos. Desta forma,
o quarto ciclo da pesquisa foi realizado com foco na primeira dificuldade: a medição
da Dívida Técnica. Ao invés de três métricas, a nova abordagem foi reduzida para
duas: Principal e Valor Acumulado dos Juros.
Novas dívidas foram identificadas e medidas, tendo um tempo médio gasto
46% inferior ao tempo médio gasto do 2º ciclo da pesquisa-ação.
O monitoramento ainda é uma dificuldade pelas ferramentas utilizadas. Por
fim, a maioria dos participantes da pesquisa indicou que a nova abordagem deveria
continuar no projeto.
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7. CONCLUSÃO
7.1.

Introdução
Esta seção descreve as considerações finais da pesquisa, apresentando as

limitações e propostas de trabalhos futuros.

7.2.

Considerações Finais
Esta dissertação descreve experiências práticas do framework de Seaman e

Guo (2011) por meio de pesquisa-ação no contexto real de dois projetos de software
que usam Scrum para gerenciamento ágil.
A pesquisa-ação foi realizada por meio de 4 ciclos, sendo que os 3 primeiros
para cada estágio do framework de Seaman e Guo (2011). O quarto ciclo foi
realizado para validar as adaptações sugeridas pelo autor deste estudo e pelos
participantes da pesquisa. A coleta de dados ocorreu por meio de notas de reunião
durante os seminários bem como dos questionários respondidos ao fim de cada ciclo
da pesquisa.
Na perspectiva do Scrum, a maioria das atividades de gerenciamento da
Dívida Técnica deve ser realizada pelo Time, já que este papel tem uma função
técnica no projeto. A exceção ocorre para a identificação da Dívida Técnica que
deve ser realizada por todos os papéis do Scrum. É também válido ressaltar que os
Donos dos Produtos de ambos os projetos entenderam a importância de iniciar a
priorização das dívidas para os próximos ciclos de desenvolvimento.
Apesar do framework de Seaman e Guo (2011) ter 4 tipos abrangentes de
dívida, novos tipos foram criados: Usabilidade, Desempenho e Infraestrutura. O
primeiro tipo já havia sido identificado pela pesquisa de Zazworka et al. (2013). Os
tipos são relevantes, pois agrupam dívidas com as mesmas causas. Desta forma é
possível selecionar ações para evitar futuras dívidas.
O tempo médio para o preenchimento dos 6 primeiros campos da Figura 6 do
framework foi de 3 minutos (SoftOne). Os participantes da pesquisa indicaram que
todos estes 6 campos são importantes para a identificação de uma dívida e o tempo
gasto não é significativo para esta atividade durante o projeto.
A dificuldade se concentrou basicamente na medição da Dívida Técnica,
por serem campos de natureza probabilística, especialmente quando não se há
dados históricos. Isto se refletiu no tempo médio gasto para o preenchimento das
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métricas, que foi de 10 minutos, um tempo realmente superior ao anteriormente
medido para os 6 primeiros campos da Figura 6.
Desta forma, foi sugerido usar somente 2 medidas: Principal e Valor
Acumulado dos Juros para a medição da Dívida Técnica. A finalidade do Principal
continua idêntica ao framework original, ou seja, refere-se ao esforço necessário
para pagar a dívida na data atual. O Valor Acumulado dos Juros corresponde ao
valor real de juros da dívida até aquele momento. O tempo médio gasto para o
preenchimento de todos os campos da Figura 6 foi de 13 minutos, enquanto para a
nova abordagem gastou-se 6 minutos. Ou seja, 6 minutos foi o tempo gasto para
identificação e medição da dívida para a nova abordagem, um tempo
considerado não significativo pelos participantes da pesquisa.
Os 5 passos explicados pelo framework de Seaman e Guo (2011) para a
tomada de decisão de pagar ou não uma dívida foram alterados para 4 passos,
considerando assim as 2 medidas anteriormente mencionadas. Nestes passos,
basicamente são verificados se o Valor Acumulado dos Juros é maior que o
Principal. Caso seja superior e há disponibilidade de alocação desta dívida no
próximo Sprint, a mesma deve ser paga.
A segunda dificuldade dos participantes da pesquisa foi no monitoramento
da dívida utilizando das ferramentas usadas em ambos os projetos. Estas não
oferecem suporte para a criação de gráficos de linha ou uma integração com
planilhas gráficas como Microsoft Excel. Foi consenso entre os participantes da
pesquisa que novas ferramentas que ajudam neste requisito devem ser
consideradas nos projetos. Mesma com esta dificuldade, o gráfico de monitoramento
foi realizado para cada dívida medida com a nova abordagem contendo 2 linhas:
Custo (Principal) e Benefício (Valor Acumulado dos Juros).
Para ambos os projetos desta pesquisa, uma forma de visualização da dívida
pela equipe foi escolhida seguindo as abordagens de Rubin (2013). Como um prérequisito para a pesquisa é utilizar das ferramentas já estabelecidas no projeto, as
formas de visualização foram vinculadas às ferramentas Trello e Vtiger na SoftOne e
Jira na SoftTwo.
O framework de gerenciamento da Dívida Técnica de Seaman e Guo (2011) é
um primeiro e importante passo, porém com as adaptações realizadas foi aceito
pelos participantes da pesquisa.
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Por fim, o artigo “Managing Technical Debt in Software Projects Using
Scrum: An Action Research” que contêm os principais itens descritos nessa
dissertação foi aceito na conferência “Agile 2015”, em Washington, D.C., USA, que
ocorreu entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2015.

7.3.

Limitações
Apesar da condução de 3 ciclos da pesquisa-ação considerando o framework

original e 1 ciclo para as adaptações, este estudo não é conclusivo. Novos ciclos
referentes à nova abordagem devem ser conduzidos nos projetos escolhidos para
este estudo para avaliar realmente as mudanças no framework.
A medição do tempo médio gasto para o preenchimento das 6 primeiras
linhas da Figura 6, no momento da identificação da dívida, não foi realizado na
SoftTwo. Assim, impossibilitou a comparação dos tempos entre os projetos.
Para ambos os projetos, os gerentes selecionaram os recursos humanos
dentre os papéis do Scrum bem como determinaram que as ferramentas já
presentes nos projetos fossem utilizadas para a forma de visualização da dívida.
Para este estudo, não é considerado funções presentes nos projetos como
testadores e analistas de infraestrutura.
A nova abordagem não foi colocada em prática na SoftTwo em razão da
pouca disponibilidade dos participantes da pesquisa, apesar do interesse dos
mesmos por esta nova fase da pesquisa.
O autor deste estudo participa ativamente da pesquisa-ação como integrante
do Time bem como Scrum Master do projeto. Neste contexto, o autor participa da
identificação, medição, tomada de decisão de pagar ou não uma dívida bem como
do monitoramento da mesma junto com os outros participantes da pesquisa. A
posição de liderança do autor deste estudo pode resultar em uma pesquisa com
certo viés, como algumas sugestões que foram dadas e aceitas pelos participantes
da SoftOne mas não pelos da SoftTwo. Um exemplo desta situação é quando na
tomada de decisão durante a Reunião de Planejamento da SoftTwo, o autor tenta
convencer a equipe em pagar a dívida encontrada na próxima Sprint, porém a
sugestão foi recusada pelos participantes da pesquisa.
Na SoftTwo, além dos seminários realizados, as dúvidas eram discutidas por
meio de chamadas telefônicas e e-mails. Isto resultou que as atividades planejadas
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não eram realizadas constantemente durante o período acordado em razão das
outras tarefas em andamento do projeto. O autor deste estudo não estava
diariamente com os participantes da pesquisa da SoftTwo.
Alguns desvios no framework original foram colocados no estudo para que a
pesquisa-ação pudesse prosseguir, como por exemplo a criação de escalas de
valores para “alto”, “médio” e “baixo’, bem como a medição das dívidas que ocorreu
antes da Reunião de Planejamento da Sprint por considerar o tempo limitado
disponível desta reunião nos projetos.

7.4.

Recomendações para futuros trabalhos
Algumas recomendações para trabalhos futuros são:
a) Aplicação da nova abordagem em novos ciclos de pesquisa-ação para
características de times diferentes das apresentadas neste estudo;
b) Análise da eficiência entre o framework original de Seaman e Guo (2011)
e a abordagem com as adaptações. Além das medidas de tempo de
preenchimento

usadas

neste

estudo,

criar

novas

métricas

para

comparação.
c) A estimativa do Principal foi feita em ambos os projetos pela experiência
dos participantes da pesquisa nos projetos e não usando de técnicas
como

Planning

Poker,

normalmente

realizadas

na

Reunião

de

Planejamento. A sugestão de trabalho futuro seria verificar a inclusão
destas técnicas no decorrer do framework de gerenciamento da Dívida
Técnica.
d) Aplicação do framework de gerenciamento da Dívida Técnica com
ferramentas de identificação automática das dívidas, especialmente em
relação às de projeto.
e) Criação de ferramentas que monitoram as dívidas através da nova
abordagem, oferecendo alertas ao Time caso os Juros excedem o
Principal, além de gráficos comparativos entre as duas medidas para uma
dívida específica bem como para todo o projeto.
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APÊNDICE A - Questionário relativo à identificação da Dívida Técnica

1. [Individual] Qual o conceito de Dívida Técnica para você?

2. [Individual] Quem seria o responsável por identificar a Dívida Técnica no seu
projeto em um ambiente de gerenciamento ágil utilizando Scrum (Scrum
Master, Time, Dono do Produto ou Todos)? Justifique.

3. [Individual] Poderia elencar 3 exemplos reais de Dívida Técnica do seu
projeto na forma proposta pelo framework de gerenciamento de Seaman e
Guo?

4. [Individual] Vocês encontraram um novo tipo de Dívida Técnica além dos 4
mencionados no framework (Teste, Defeito, Documentação e Projeto)? Se
sim, qual e o que este novo tipo significa?

5. [Em Grupo] Quantos itens de dívida foram encontrados até este momento no
projeto? Mais de uma pessoa no time encontrou alguma dívida idêntica? Se
sim, quantas dívidas idênticas foram encontradas?
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APÊNDICE B - Questionário relativo à medição da Dívida Técnica

1. [Individual] Quem seria o responsável por medir a Dívida Técnica no seu
projeto em um ambiente de gerenciamento ágil utilizando Scrum (Scrum
Master, Time, Dono do Produto ou Todos)? Justifique.

2. [Individual] Escolha o nível de dificuldade (BAIXO ou ALTO) no
preenchimento dos seguintes campos nas dívidas técnicas encontradas no
projeto.
BAIXO

ALTO

ID
Data
Responsável
Tipo
Localização
Descrição
Principal Estimado
Valor Estimado dos
Juros
Probabilidade dos Juros

3. [Individual] Quais as maiores dificuldades encontradas no preenchimento dos
campos acima nas dívidas técnicas encontradas no projeto?

4. [Grupo] Qual o tempo médio gasto no preenchimento dos campos descritos
acima? (Tempo médio = Somatória do tempo gasto nas n dívidas encontradas
/ n dívidas encontradas)
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APÊNDICE C - Questionário relativo ao monitoramento da Dívida Técnica

1. [Individual] Poderia elencar pontos positivos e negativos para os passos
abordados (5 passos) com a finalidade de extrair a Dívida Técnica a ser
tratada em um ciclo de desenvolvimento?

2. [Individual] Continuariam a usar esta forma abordada (5 passos) para priorizar
os itens da Dívida Técnica no projeto? Justifique.

3. [Individual] Quem seria o responsável por monitorar a Dívida Técnica no seu
projeto em um ambiente de gerenciamento ágil utilizando Scrum (Scrum
Master, Time, Dono do Produto ou Todos)? Justifique.
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APÊNDICE D - Questionário relativo ao ciclo de adaptação do framework de
Seaman e Guo (2011)

1. [Grupo] Qual o tempo médio gasto no preenchimento dos campos da nova
abordagem? (Tempo médio = Somatória do tempo gasto nas n dívidas
encontradas / n dívidas encontradas)

