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RESUMO
O termo dívida técnica é uma analogia ao conceito de dívida financeira. Este
termo está relacionado com artefatos imaturos, incompletos ou inadequados no
processo de desenvolvimento de software, que causam perda de qualidade e muito
frequentemente, aumento de custo. Uma estratégia para o seu gerenciamento ainda
é um desafio, principalmente em se tratando da dívida técnica gerada na etapa de
Requisitos de Software, que por ter sido pouco explorada, ainda não existe um
consenso sobre sua definição no meio científico. Esta pesquisa tem como objetivo
desenvolver uma abordagem de gerenciamento da dívida técnica de requisitos,
implementando os processos de identificação e medição deste débito em um
ambiente de produção de software com desenvolvimento cascata. Para isso, faz uso
de uma revisão sistemática, para detectar os métodos de identificação, medição e
gerenciamento da dívida técnica de requisitos existentes na literatura e uma
pesquisa-ação, aplicada em uma empresa de telecomunicações de grande porte. Os
resultados obtidos com a fundamentação teórica possibilitaram uma definição do
conceito de dívida técnica de requisitos e a adaptação de um método já
experimentado no meio científico para uso na pesquisa-ação. A estrutura da
pesquisa-ação foi aplicada em dois projetos, cada um utilizando um ciclo. Os
processos e sistemas pré-existentes foram mantidos, sem impactar o time e sem
modificar significativamente a sua forma de trabalho. Os resultados obtidos
mostraram que os atributos utilizados na abordagem se mostraram capazes de gerar
uma tomada de decisão, além de darem visibilidade para o débito. Como melhoria,
foi sugerida a inclusão de novos atributos de negócio para tornar o método proposto
mais aderente à área responsável pela tomada de decisão. O uso prático desta
abordagem mostrou a importância do gerenciamento da Dívida Técnica no
gerenciamento dos requisitos de software.
Palavras-Chave: Dívida Técnica; Requisitos de Software; Gerenciamento da Dívida
Técnica; Débito Técnico.

ABSTRACT

A Proposal to Identify, Measure, and Manage Technical Debt in Software
Requirements
The term technical debt is an analogy to the concept of financial debt. This
term is related to immature, incomplete or inadequate artifacts in the software
development process, which cause loss of quality and very often, cost increase. A
strategy for its management remains a challenge, especially regarding to the
technical debt generated in the Software Requirements because it does not yet have
a consensus on its definition in the scientific environment once it has been little
explored. The main research target is to develop a requirement technical debt
management approach by implementing the identification and measurement
processes of this debt under software cascade development. Also, this research
applies a systematic review to find technical debt methods of identification,
measurement and management and a research-action applied in a large
telecommunications company. The theoretical foundation allowed a technical debt
requirements concept definition as well as the adaptation of the scientific established
method that was used in this research-action. The research-action structure was
applied in two projects, with one loop for each experimental project. The pre-existing
processes and systems remained the same, without impacting the team and
significantly changing the way they work. The results indicate that the attributes used
in this approach were able to generate a decision making, giving visibility to the debt.
It was suggested as an improvement to include new business attributes to make the
method more adherent to the area responsible for decision making. The practical use
of this approach reinforced the significance of technical debt in the management of
software requirements.
Keywords: Technical Debt; Software Requirements; Technical Debt Management.
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1 INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação e Contextualização do Problema
O termo Dívida Técnica (DT), do inglês Technical Debt, criado por Ward
Cunningham em 1992, é uma representação metafórica para a dívida contraída em
projeto de software quando se compromete sua qualidade para beneficiar qualquer
outra característica. A esse débito ainda podem ser acrescidos juros, como forma de
tarifa extra para adequar o sistema futuramente. O termo foi originalmente cunhado
em referência a práticas de codificação, porém, hoje a metáfora é aplicada de forma
mais ampla, em todo o ciclo de vida do projeto, e que pode incluir a parte
arquitetônica, testes, ou mesmo a fase de requisitos (BROWN et al., 2010).
A DT de requisitos é definida por Ernst (2012) como a diferença entre a
solução ideal, para um problema de requisitos e o que foi implementado, e os juros
sobre essa dívida são caracterizados como a taxa de crescimento desta distância.
Brown et al. (2010) define “ideal” como um estado hipotético em que o
sistema é otimamente bem-sucedido em um ambiente particular. Desta forma, ao
comparar a implementação atual com a solução ideal em alguma dimensão, tal
como relação custo/benefício, caso a solução atual não seja a ideal, já é identificada
a existência de DT (LI et al., 2015). Esta definição não diverge do conceito de Ward
Cunningham (1992), mas sim, particulariza o seu significado de acordo com o
momento em que ela ocorre no ciclo de vida do software.
Embora a definição de Cunningham (1992), indique uma decisão estratégica
como gatilho para a ocorrência da dívida, alguns estudos mais recentes apontam a
não obrigatoriedade deste evento para a ocorrência do débito.
Para Ernst (2012), uma elicitação ou análise de requisitos mal conduzida
pode propiciar erros na classificação dos requisitos, além de priorizar requisitos
desnecessários ou que não agregam maior valor para o cliente, aumentando assim,
a incidência deste tipo de débito, conhecido como “DT não intencional”. Esta
classificação da dívida (involuntária) não é aceita de forma plena pela academia.
Bob (2009) considera que decisões de DT são feitas com base em restrições reais
do projeto, sempre de forma intencional.
O emprego de métodos para elicitação e análise de requisitos podem auxiliar
na redução da DT não intencional, porém, não são capazes de identificar dívidas já
existentes, nem atuam sobre as dívidas de caráter deliberativo (estratégica).

16

Cabe encontrar formas para garantir que a DT alcance uma evidência
apropriada, para que deste modo possa ser gerenciada de forma decisiva,
facilitando a tomada de decisão sobre quais dívidas serão pagas naquele momento
e quais serão postergadas, evitando assim, uma descoberta tardia da amplitude da
dívida e consequentemente dispendiosa, como ocorreria nas etapas posteriores do
ciclo de vida, em que já se podem incidir juros sobre este débito, como a realização
de futuras modificações no sistema ou no projeto.
Vale ressaltar que, se a dívida não for controlada, a maior parte do
desenvolvimento futuro poderá estar comprometida para o pagamento dos juros
devidos.
Embora a metáfora de DT tenha sido proposta há mais de duas décadas, ela
só tem recebido muita atenção por parte dos pesquisadores nos últimos anos, de
forma que ainda faltam evidências formais sobre como usar de forma eficaz este
conceito (LI et al., 2015), como pode ser visto na pesquisa realizada pela Gartner
Group (2012). A pesquisa evidencia um gasto de aproximadamente US$ 500 bilhões
com a DT em 2010 e que até 2015, o gasto chegaria a US$ 1 trilhão.
Muitas pesquisas estão sendo realizadas para encontrar formas que possam
ajudar a medição e o gerenciamento da DT, como o estudo realizado por Seaman e
Guo (2011), em que é proposto um método para identificar, medir e gerir a DT
oriunda de algumas etapas do ciclo de vida do projeto, podendo este método,
auxiliar na tomada de decisão de quais dívidas devem ter o seu pagamento
priorizado. Zazworka et al. (2013) também utilizam este método para gerir a DT.
O trabalho realizado por Ernst (2012) evidenciou a DT de requisitos. Ele
desenvolveu uma ferramenta de modelagem de requisitos capaz de identificar e
gerenciar esta dívida tendo como base, o armazenamento dos principais aspectos
do problema de requisitos. O autor afirma que a ferramenta também pode gerenciar
problemas de requisitos em constante evolução. Isto é importante para a gestão da
dívida, uma vez que, apenas quando os requisitos mudam é que se pode realmente
capturar a presença de DT. A ferramenta não foi testada, carecendo de
comprovação de sua eficácia.
Outro exemplo é o estudo de caso exploratório realizado por Tonin (2011), em
que foram coletadas evidências de decisões de projetos de desenvolvimento de
software que poderiam ou não incorrer em DT. Além disso, o estudo também
apresenta os fatores que as influenciaram e os impactos destes fatores no sistema
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ao longo do tempo. A autora ainda forneceu uma lista de sugestões de
procedimentos que podem ser adotados para auxiliar o monitoramento da DT.
Li et al. (2015) realizaram um estudo sistemático para identificar e analisar as
pesquisas sobre DT e de sua gestão nas publicações entre 1992 e 2013, concluindo
que não há muitos estudos na literatura enfatizando a DT de requisitos de software,
nem ferramentas específicas para tratá-la. A autora destaca a necessidade de
estudos mais empíricos evidenciando alta qualidade em todo o processo de
gerenciamento da DT, além da criação de ferramentas dedicadas a este processo,
com a finalidade de gerenciar vários tipos de DT, durante toda a fase de seu
gerenciamento.

1.2. Objetivo e Questões da Pesquisa
Apesar da importância da engenharia de requisitos no processo de
desenvolvimento de software, a DT de requisitos não teve muito destaque no meio
científico nos últimos anos, como pode ser observado nas revisões sistemáticas
realizadas por Li et al. (2015) e Alves et al. (2016). Deste modo, em função do
problema apresentado e com base na motivação profissional da pesquisadora, este
estudo procura responder à seguinte questão principal:
 Como identificar e medir a DT de requisitos de forma a permitir o seu
gerenciamento?
Com a derivação das seguintes questões:
 Quais métodos de identificação, medição e gerenciamento da DT de
requisitos existem na literatura e podem ser utilizados na pesquisa-ação?
 Como garantir que a DT de requisitos alcance uma visibilidade adequada
para que assim possa ser considerada em processos de tomada de
decisão?
Em função do problema e das questões apresentadas, esta pesquisa tem como
objetivo principal:
 Desenvolver uma abordagem de gerenciamento da DT de requisitos,
implementando os processos de identificação e medição do débito em um
ambiente de produção de software.
E como objetivos específicos:
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 Realizar uma revisão sistemática na literatura, com o intuito de avaliar os
métodos de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos já
experimentados no meio acadêmico;
 Definir um conceito de DT de requisitos, de modo a ampliar o
conhecimento sobre a sua abrangência e limitações;
 Selecionar e aplicar um método de identificação e medição de DT para
utilização no gerenciamento das dívidas de requisitos;
 Avaliar se a criação da abordagem possibilita uma melhora na visibilidade
do débito, facilitando o seu monitoramento e
 Identificar quais adaptações são necessárias para que esta abordagem
seja aplicada eficientemente.
1.3. Aspecto Metodológico da Pesquisa
Para esta pesquisa, é proposta uma abordagem de trabalho que tem como
base uma revisão sistemática da literatura (vide seção 2.3), para validação da
existência de métodos ou técnicas que permitam identificar, medir e gerir a DT de
requisitos, a adaptação destas técnicas ao estudo e a aplicação prática destes
conceitos, por meio de uma pesquisa-ação (vide seção 3.3).
A abordagem proposta neste estudo foi criada para ambientes de
desenvolvimento de software tradicional - Cascata. Por se tratar de uma única
pesquisa-ação, esta pesquisa possui limitações referentes à aplicação e à
generalização de seus resultados. As demais limitações da pesquisa estão descritas
na seção 5.3 Limitações da Pesquisa.
A aplicação da pesquisa será realizada conforme a contextualização de sua
condução, mostrada na Figura 1.
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Figura 1 – Contextualização da Pesquisa
2.
CONTEXTO:
Gerenciamento da DT de requisitos por meio da identificação e medição do débito.
3.
4.

Questão principal:
Como identificar e medir a DT de requisitos de forma a permitir o seu gerenciamento?

5.

6.
Limitação da Pesquisa:
Esta pesquisa está baseada no modelo clássico de desenvolvimento de software
7.
(cascata).
.
8.
Objetivo Principal:
Desenvolver um método de identificação9.e medição da DT de requisitos para
apoiar o processo de gerenciamento do débito de requisitos.
10.
11.
Revisão bibliográfica e sistemática da literatura.
Adaptação de uma abordagem para identificação e medição da DT de requisitos.
Pesquisa-ação definida em um ciclo único aplicada em 2 projetos.
Avaliação da efetividade da proposta.
Conclusões e contribuições.

Fonte: Elaborado pela autora

1.4. Organização do Trabalho
O capítulo 2, Revisão da Literatura, apresenta uma visão geral sobre a DT e
como a academia vem tratando a sua identificação, medição e o seu gerenciamento.
Neste capítulo também é apresentada uma revisão sistemática sobre métodos ou
técnicas existentes para identificar, medir e gerenciar a DT de requisitos, além do
motivo e a forma como este conhecimento será utilizado na pesquisa.
O capítulo 3, Pesquisa-Ação: Método, conceitua pesquisa-ação e seus
respectivos passos, relacionando-os com os detalhes das atividades de pesquisa.
Os projetos usados na pesquisa, o perfil dos participantes envolvidos, as formas de
coleta das informações observáveis e a análise desses dados também são
detalhados neste item.
O capítulo 4, Pesquisa-Ação: Resultado, descreve a aplicação da abordagem
descrita acima, identificando os dados resultantes dos projetos envolvidos na
pesquisa, a discussão dos resultados e as adaptações na abordagem.
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O capítulo 5, Discussão Final, são apresentadas as conclusões finais, as
limitações da pesquisa e sugestões para futuros trabalhos.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Introdução
Neste capítulo são apresentadas as principais referências já publicadas,
utilizadas como insumos de conhecimento que sustentarão este trabalho.
Na seção Fundamentação Teórica é detalhado o conceito de engenharia de
requisitos, seguido de um aprofundamento sobre a metáfora de DT, abrangendo as
suas principais propriedades. Na seção seguinte, é apresentada uma revisão
sistemática da literatura com os principais estudos realizados sobre métodos ou
técnicas para identificar, medir e gerenciar a DT específica de requisitos.
Para finalizar, são apresentados os resultados obtidos com a análise da
literatura, juntamente com a definição e adaptação da DT de requisitos,
evidenciando a razão e a forma como eles serão aplicados nesta pesquisa.

2.2. Fundamentação Teórica
2.2.1. Engenharia de Requisitos
Engenharia de Requisitos é uma disciplina da Engenharia de Software que
consiste no uso sistemático e repetitivo de técnicas para cobrir atividades de
obtenção, especificação e manutenção de um conjunto de requisitos para um
sistema que atendam aos “objetivos do negócio” e sejam de “qualidade” (VAZQUEZ
e SIMÕES, 2016), facilitando a interação com o cliente em termos de identificação e
entendimento das suas necessidades em relação aos comportamentos e restrições
requeridos para um sistema, possibilitando um acordo sobre a solução entregue
(LAMSWEERDE,

2001; WIEGERS, 2003).

Os objetivos do negócio, citados no conceito acima, referem-se às metas que
a organização está procurando atingir, podendo estar relacionados às mudanças
que se deseja alcançar ou às condições atuais que se deseja manter. Estes
objetivos quando refinados produzem as necessidades do negócio (VAZQUEZ e
SIMÕES, 2016).
O termo qualidade refere-se à validação e verificação dos requisitos.
Requisitos validados são aqueles que provaram entregar valor para o negócio e os
verificados são os que se apresentam como sendo completos, coesos, consistentes,
corretos, viáveis, modificáveis, não ambíguos e testáveis (IIBA, 2015).
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O processo de engenharia de requisitos é composto de basicamente cinco
atividades (SOMMERVILLE, 2011; KOTONYA e SOMMERVILLE, 1998):
a) Análise de viabilidade - avaliar se o sistema é útil para o negócio;
b) Elicitação e análise de requisitos - descoberta, classificação, organização
e priorização dos requisitos;
c) Especificação de requisitos - converter esses requisitos em algum formato
padrão;
d) Validação de requisitos - verificar se os requisitos realmente definem o
sistema que o cliente deseja;
e) Gerenciamento de requisitos - envolve as atividades que ajudam a equipe
de desenvolvimento a gerenciar os requisitos e as mudanças em qualquer
momento ao longo do ciclo de vida do software.
Já para Pressman (2005), este processo abrange sete atividades no total,
sendo as cinco tarefas citadas acima, mais duas:
 Elaboração – ampliar e refinar as informações obtidas do cliente durante o
início e a elicitação, e
 Negociação – mediar os conflitos entre clientes, usuários e outras partes
interessadas.
Não existe um processo único que possa ser utilizado por todas as
organizações. Cada organização deve desenvolver seu próprio processo para
adaptar-se aos tipos de modelo de desenvolvimento, experiência dos envolvidos,
cultura organizacional, entre outros. Para Pressman (2005), todas as atividades do
processo de engenharia de requisitos devem ser adaptadas às necessidades do
projeto e nem sempre são executadas em sequência.
As atividades de análise, elicitação, validação e gerenciamento de requisitos
são fortemente reconhecidas como atividades-chave da análise de negócios. A
análise de negócios é uma macrodisciplina que tem como principal objetivo o
entendimento do negócio, compreendendo um conjunto de atividades e técnicas
utilizadas para servir como ligação entre as partes interessadas no intuito de
compreender a estrutura, políticas e operações de uma organização e para
recomendar soluções que permitam que a organização alcance suas metas (IIBA,
2015).
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O presente trabalho se encontra pautado no conceito de engenharia de
requisitos orientado a negócio, tendo como base a visão do guia BABOK (IIBA,
2015).

2.2.1.1.

Classificação dos Requisitos

Segundo IIBA (2015), “requisito” é uma representação documentada de uma
condição ou capacidade necessária para resolver um problema ou atingir um
objetivo, podendo ser apresentado em diferentes níveis:
Requisitos do negócio - consistem em metas de nível mais alto, objetivos ou
necessidades da organização. Esses requisitos descrevem a razão pelas quais o
projeto foi iniciado, seus objetivos e as métricas que serão utilizadas para medir o
seu sucesso. Os requisitos do negócio alinham a iniciativa à estratégia corporativa e
não às necessidades específicas de partes interessadas dentro dela.
Requisitos das partes interessadas - consistem nas necessidades
específicas de todas as partes que possuem interesses em relação à iniciativa. Os
requisitos das partes interessadas possuem um vínculo entre os requisitos do
negócio e os requisitos da solução.
Requisitos da solução - indicam quais são as características que uma
solução deve possuir para atender os requisitos do negócio e das partes
interessadas.

Fornecem

o

nível

adequado

de

detalhes

para

permitir

o

desenvolvimento e implementação da solução e podem ser divididos em duas
subcategorias:
 Requisitos Funcionais: definem as funções que um sistema ou um
componente de sistema deve fazer. Também descrevem as interações
entre o sistema e o seu ambiente, podendo descrever ainda, como o
sistema ou um dos seus componentes deve se comportar diante de uma
entrada específica, ou mesmo, definir o que o sistema não deve fazer.
 Requisitos

Não-Funcionais:

descrevem

restrições,

aspectos

de

desempenho, interfaces com o usuário, confiabilidade, segurança,
manutenibilidade, portabilidade, padrões e outras propriedades que limitam
as opções para criação de uma solução para o problema, bem como
aspectos sociais e políticos.
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Requisitos de transição – trata-se de um conjunto de requisitos temporários,
importantes para a implantação da solução, mas necessários somente para que ela
seja possível. Esses requisitos não podem ser desenvolvidos até que a solução
atual e a nova solução sejam compreendidas e definidas. Geralmente esses
requisitos envolvem tarefas como conversão de informações (dados de um sistema
antigo para um sistema novo), treinamentos para que a nova solução possa ser
operada e capacidades como redundâncias e trabalhos paralelos (processo novo e
antigo sendo desempenhados em paralelo, por exemplo).

2.2.1.2.

Gerenciamento dos Requisitos

Mudanças nos requisitos ocorrem ao longo de todo o processo de
desenvolvimento do software, desde a fase inicial do projeto, em que os requisitos
evidenciados ainda se encontram de uma forma macro, assim como durante a
operação do sistema.
Para Sommerville (2011), os requisitos estão em constante evolução e podem
ocorrer por diversas razões, tais como descoberta de erros, omissões, conflitos e
inconsistências nos requisitos, melhor entendimento por parte dos usuários de suas
necessidades, problemas técnicos, de cronograma ou de custo, mudança nas
prioridades do cliente, mudanças no negócio, aparecimento de novos competidores,
mudanças econômicas, mudanças na equipe, mudanças no ambiente onde o
software será instalado e mudanças organizacionais ou legais.
A fim de minimizar os contratempos impostos por estas mudanças, muitos
autores indicam o processo de gerenciamento dos requisitos (TOGNERI, 2002;
SOMMERVILLE, 2011; KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998; WIEGERS, 2003; IIBA,
2015).
Segundo o guia BABOK, versão 3.0, produzido pelo IIBA (2015), o
gerenciamento dos requisitos inclui as seguintes tarefas (Figura 2):
 Avaliar mudanças dos requisitos: avalia os novos requisitos ou as
mudanças nos requisitos existentes, a fim de determinar como estes
precisam agir dentro do escopo de uma mudança. Para Kotonya e
Sommerville (1998), esta atividade é encarregada pela definição de
procedimentos e padrões que devem ser utilizados para gerenciar as
alterações em requisitos, assegurando que qualquer solicitação de
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mudança seja analisada conforme as normas

estabelecidas pela

organização;
 Aprovar requisitos: atua com as partes interessadas envolvidas no
processo de governança para chegar à aprovação e acordo sobre os
requisitos e projetos;
 Rastreabilidade dos requisitos: analisa e mantém as relações entre
requisitos, projetos, componentes de solução e outros produtos de trabalho
para análise de impacto, cobertura e alocação;
 Manter requisitos para reuso: garante que os requisitos e os projetos sejam
precisos e atuais ao longo do ciclo de vida, facilitando a reutilização quando
apropriado;
 Priorização dos requisitos: avalia o valor, a urgência e os riscos associados
com os requisitos.

Figura 2 – Gerenciamento dos Requisitos

Fonte: Adaptado de IIBA (2015)

Ainda não existe um consenso entre os autores (vide Tabela 1) em relação a
estas atividades, além disso, uma organização ainda pode precisar adaptá-las para
atender às necessidades de uma iniciativa ou projeto específico. Os principais
fatores para a adaptação incluem (IIBA, 2015):
 Cultura organizacional;
 Complexidade do projeto;
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 Preferências das partes interessadas.
Tabela 1 – Atividades do Processo de Gerenciamento de Requisitos
Autores
Sommerville (2011)

Atividades do Processo de Gerenciamento de Requisitos
Identificação dos requisitos, controle de mudanças, políticas de

Wiegers (2003)

rastreabilidade e suporte a ferramentas.
Controle de mudanças, controle de versão, acompanhamento do

Aurum; Wohlin (2005)

estado dos requisitos e rastreamento de requisitos.
Adequação dos novos requisitos com os que já estão
estabelecidos, relacionamento de solicitações do cliente com
novos requisitos criados, políticas de rastreabilidade e suporte a

Kotonya e

ferramentas.
Gerenciar as mudanças nos requisitos acordados, gerenciar

Sommerville (1998)

relacionamentos entre requisitos e gerenciar dependências entre
requisitos e outros documentos produzidos durante o processo de

software.
Fonte: Elaborado pela Autora

O gerenciamento de requisitos não termina quando uma solução é
implementada. Ao longo da existência de uma solução, os requisitos continuam a
fornecer valor quando eles são gerenciados adequadamente (IIBA, 2015).
2.2.1.3.

Stakeholders

Os processos de engenharia de requisitos são dominados por fatores
humanos, sociais e organizacionais, pois envolvem uma variedade de stakeholders
de diferentes origens e com diferentes objetivos individuais e organizacionais
(KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998).
Para Pressman (2005), os stakeholders mais comuns na fase de engenharia
de requisitos são os gerentes de operações, gerentes de produtos, profissionais de
marketing, clientes internos e externos, usuários finais, consultores, engenheiros de
produtos, engenheiros de software, engenheiros de suporte e manutenção e outros.
No contexto de negócio, o guia BABOK (IIBA, 2015) apresenta uma lista de
partes interessadas genéricas que tendem a participar da execução da tarefa de
análise de negócio ou que são afetadas por ela (Tabela 2). Eles podem servir como
uma ponte entre o negócio e os requisitos de solução.
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Tabela 2 – Partes Interessadas Genéricas Envolvidas na Análise de Negócio
Partes Interessadas

Descrição

Genéricas
Analista de Negócios

Cliente

Especialista em assuntos
de domínio

Responsável por todas as atividades de análise de negócios.
Em alguns casos, o analista de negócios também pode ser
responsável pela realização de atividades que se enquadram
em como função de outro stakeholder.
Um cliente usa ou pode usar produtos ou serviços produzidos
pela empresa e pode ter direitos contratuais ou morais que a
empresa é obrigada a cumprir.
Responsável por fornecer informações sobre o domínio da
aplicação e do problema específico que deve ser resolvido
nesse domínio.

Usuário Final

Responsável pelo uso do sistema após a entrega.

Especialista em

Stakeholder que possui conhecimento especializado sobre a
implementação de um ou mais componentes da solução.

implementação
Suporte Operacional
Gerente de Projeto

Regulador

Patrocinador
Fornecedor

Testador

Responsável pelo gerenciamento e manutenção diária de um
sistema ou produto.
Responsável por gerenciar o trabalho necessário para atender
as necessidades de uma empresa e para assegurar que os
objetivos do projeto sejam atendidos, equilibrando os fatores
do projeto, incluindo escopo, orçamento, cronograma,
recursos, qualidade e risco.
Os reguladores são responsáveis pela definição e
cumprimento das normas.
As normas podem ser impostas na solução pelos reguladores
através da legislação, padrões de governança corporativa,
padrões de auditoria ou padrões definidos por centros
organizacionais de competência.
Responsável por autorizar o trabalho a ser realizado e
controlar o orçamento e o escopo da iniciativa.
Um fornecedor é um stakeholder fora do limite de uma
determinada organização ou unidade organizacional. Os
fornecedores fornecem produtos ou serviços à organização e
podem ter direitos e obrigações contratuais ou morais que
devem ser consideradas.
Responsáveis por determinar como verificar se a solução
atende aos requisitos definidos pelo analista de negócios, bem
como a realização do processo de verificação.

Fonte: Adaptado IIBA (2015)

Cada stakeholder tem uma visão diferente do sistema, consegue benefícios
diferentes quando o sistema é desenvolvido com sucesso e está aberto a riscos
diferentes se o esforço de desenvolvimento não obtiver êxito (PRESSMAN, 2005).
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2.2.2. Dívida Técnica
Nesta subseção é apresentada uma visão geral sobre a metáfora da DT em
projetos de desenvolvimento de software.
O texto é iniciado com o conceito geral da DT e o seu histórico, seguido das
suas propriedades e categorias.

2.2.2.1.

Conceito Geral da Dívida Técnica

O termo dívida vem do latim, debitum (GLYNNE-JONES, 2008). De acordo
com os dicionários Aurélio e Cambridge Dictionary, refere-se a aquilo que se deve,
ou seja, à obrigação que uma determinada parte (devedor) tem de pagar,
reembolsar ou satisfazer algo a outra parte (credor), não podendo ter o seu valor
estabelecido por um único lado, cabendo um consenso entre as partes. Ainda em
relação ao conceito, tanto “dívida” quanto “débito” possui a mesma definição e
diferentes tipos, de acordo com as suas características.
A dívida é provavelmente, o meio de comércio mais antigo, tendo os primeiros
registros conhecidos datando por volta de 3500 a.C. na região da Suméria (atual sul
do Iraque e Kuwait). A vida econômica originalmente estava relacionada às moedas
sociais, estando intimamente relacionada com as interações de rotina sem mercado
dentro de uma comunidade.
A dívida entra no mundo com as relações de presente e de reciprocidade
concreta, tornando-se abstrata e legível, transferível e executável por meio de armas
profissionais. Os juros se originam quando o relacionamento de presente se
quantifica, de modo que a obrigação de presentear "fazendo um melhor" se
transforma em um reembolso fixo (NAIDU, 2012).
A metáfora da DT é uma analogia à teoria de débito financeiro. Ela surgiu do
desafio constante na vida dos responsáveis pela gestão de projetos de
desenvolvimento de software, de adequar um orçamento limitado com tempo
reduzido, sem perder a qualidade, pois nesta situação, é comum o desentendimento
da equipe de desenvolvimento em relação sobre onde investir determinados
recursos. Com base neste problema é que surgiu a metáfora, criada por
Cunningham em 1992 na Conferência de Object-Oriented Programming, Systems,
Languages & Applications (OOPSLA):
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A primeira vez que a qualidade do código é comprometida é como se
estivesse incorrendo em dívida técnica. Uma pequena dívida técnica
acelera o desenvolvimento até que seja paga por meio da reescrita
do código. O perigo ocorre quando a dívida técnica não é paga. Cada
minuto em que o código é mantido em inconformidade, juros são
acrescidos na forma de reimplementação (CUNNINGHAM, 1992,
p.29-30)

Ao comprometer a qualidade do sistema, é como se estivesse contraindo uma
dívida, que necessitará ser paga no futuro. Os juros que são acrescidos a essa
dívida se apresentam na forma de tempo, esforço e custo extra para alterar
futuramente o sistema.
Apesar de o termo DT ter sido bastante discutido pela comunidade científica
de desenvolvimento de software, até hoje não existe uma definição técnica, nem
científica clara sobre o que pode ser caracterizado como DT (BROWN et al., 2010).
A maioria dos autores criou uma definição da metáfora baseados na definição dada
por Cunningham (1992).
Para Seaman et al. (2012), a DT refere-se ao efeito de qualquer artefato
incompleto, imaturo ou inadequado em um ciclo de desenvolvimento de software.
Uma maneira de entender a DT é como uma forma de caracterizar a lacuna
entre o estado atual de um sistema de software e algum estado "ideal" hipotético em
que o sistema é otimamente bem-sucedido em um ambiente particular (BROWN et
al., 2010).
Segundo Bob (2009), a DT é o compromisso que as áreas de
desenvolvimento e negócios têm que assumir para atender a expectativa dos
clientes e as restrições de prazo na entrega de funcionalidades.
A DT só pode ocorrer em softwares que estão sendo implementados ou que
já estão em produção. Projetos de softwares abandonados não acumulam mais
dívidas.
A DT se aposenta automaticamente com o fim de vida de um sistema (caso
ela esteja atrelada somente a ele), ao contrário de uma dívida financeira. Neste
cenário, as dívidas técnicas adquiridas no decorrer deste projeto são simplesmente
anuladas. Em outros casos, a DT pode estar atrelada não somente ao projeto
abandonado, mas por vários outros projetos. Diante disso, mesmo com o
encerramento do projeto, a instituição ainda terá que pagar pelo menos parte da
dívida e dos juros relacionados a ela.

30

Embora seja benéfico pagar a DT, fazê-lo nem sempre proporciona o máximo
valor. Normalmente, existem várias opções que podem não ser tecnicamente
elegantes, mas são "suficientemente boas" de uma perspectiva de negócios para
aliviar a DT. Às vezes, uma solução menos ótima também é necessária porque uma
equipe de projeto ou um time de desenvolvimento não tem as habilidades
necessárias para implementar a melhor solução.
Para apoiar a escolha da solução mais adequada para o tratamento da DT, os
arquitetos devem esboçar e avaliar alternativas potenciais, tanto em termos de
benefícios como de custos (BUSCHMANN, 2011).
Apesar do conceito de DT estar associado inicialmente a práticas de
codificação, atualmente o termo é utilizado de forma bastante ampla, praticamente
em todo o ciclo de vida do projeto (BROWN et al., 2010).

2.2.2.2.

Motivações para Adquirir a Dívida Técnica

Em relação à motivação para a contração da dívida, McConnell (2007) cita:
 Time-to-Market – Redução do esforço de desenvolvimento do produto,
visando a atingir o mercado com um novo produto no menor prazo possível
ou mesmo a existência de prazos inadiáveis;
 Restrição de capital em pequenas empresas ou start-ups – A existência de
um capital inicial fixo faz com estas empresas prefiram preservar o capital,
apostando que o retorno que o produto terá no futuro permita pagar pela
sua manutenção;
 Atraso consciente de despesas com desenvolvimento em sistemas
legados, que podem ser descontinuados e consequentemente terem a DT
encerrada com eles.
Fowler (2009) e Seaman e Guo (2011) ressaltam outras motivações, como:
restrições de recurso e tempo. Já Bob (2009), aponta o aproveitamento de
vantagens de uma oportunidade de mercado, como razão para aquisição de um
débito técnico.
Um caso de uso exploratório realizado por Oliveira (2015) analisou o histórico
de evolução de uma decisão de negócios na aquisição de DT em um projeto de
desenvolvimento de software. Esse estudo caracterizou em números o efeito
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causado pela obtenção da dívida, mostrando que o custo por realizar a atividade no
futuro foi 3,43 vezes maior do que teria custado se não tivesse sido adiada. O não
adiamento da atividade também teria evitado que a aplicação ficasse onze meses
sem a devida correção, tempo esse incompatível com a demanda do mercado.

2.2.2.3.

Propriedades da Dívida Técnica

A DT pode ocorrer em diferentes artefatos ao longo do ciclo de vida de um
software. Diferentes instâncias de dívida no mesmo artefato podem ser de tipos
distintos. Diferentes tipos de DT têm natureza diferente, dependendo do momento
em que ocorrem ou das atividades com as quais eles estão associados. Múltiplos
tipos de DT foram estudados e apresentados na literatura, os principais serão
listados neste tópico.
Para uma melhor definição do conceito e dos tipos de DT, é fundamental um
conhecimento prévio das suas propriedades. Enquanto o conjunto completo de
propriedades da DT ainda é assunto de pesquisa, algumas propriedades já estão se
tornando mais evidentes (BROWN et al., 2010).
 Visibilidade: Problemas significativos surgem quando o débito não é
visível o suficiente para todos os responsáveis pelas tomadas de decisão.
Lim et al. (2012) e Tom et al. (2013) evidenciam a importância de tornar a
DT visível para todo o time. Segundo Tom et al. (2013), quando não há
ciência da quantidade de Dívidas Técnicas em um software, torna-se fácil
tomar decisões individuais e criar atalhos que podem aumenta-las;
 Valor: O débito financeiro quando administrado corretamente é um
dispositivo para criar valor. O valor é a diferença econômica entre o
sistema como ele é e o sistema em um estado ideal para o ambiente
assumido. Em software, os atributos para definir tal propriedade são difíceis
de serem elicitados;
 Valor real: Além do valor do sistema criado pelo débito técnico, existem
também os custos associados à contração da dívida, incluindo o impacto
futuro e a incerteza deste impacto;
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 Sinergia do débito: A existência de muitos débitos, além de proporcionar
perda de qualidade, pode levar o sistema a um estado irreparável, com
relação a complexidade do código;
 Ambiente: O débito está relacionado a um determinado ambiente;
 Tipos de débito: É extremamente relevante distinguir o débito estratégico,
cometido intencionalmente, do débito não intencional, cometido pelo uso de
práticas ruins ou simplesmente porque o ambiente mudou, causando um
desajuste que pode resultar na desvalorização do sistema, e
 Impacto do débito: A identificação e localização dos componentes a
serem modificados para o pagamento da dívida também são importantes.
Estas propriedades não abrangem todos os aspectos do ciclo de vida de
desenvolvimento de software. Existem várias fontes de incerteza na gestão da DT,
visto que as características da metáfora, assim como as propriedades que a definem
ainda não foram completamente estabelecidas (BROWN et al., 2010).
Li et al. (2015) e Alves et al. (2016) classificaram a DT de acordo com a sua
origem, baseada no ciclo de vida de desenvolvimento de software:
a) DT de Requisitos - refere-se à distância entre a especificação de requisitos
ideal e a implementação atual do sistema, com base em hipóteses de
domínio e restrições (ERNST, 2012);
b) DT de Arquitetura - causada por decisões de arquitetura que fazem
concessões a alguns aspectos internos de qualidade, tais como
manutenção;
c) DT de Projeto - corresponde a atalhos técnicos realizados na concepção
detalhada do projeto;
d) DT de Código - representa o código mal escrito, que viola as melhores
práticas de codificação ou regras de codificação;
e) DT de Teste - corresponde a atalhos realizados na fase de testes. Um
exemplo é a falta de testes;
f) DT de Compilação - refere-se às falhas no sistema de software, podendo
ser no sistema de compilação ou no processo de compilação, que faz com
que a compilação seja excessivamente complexa e difícil;

33

g) DT de Documentação - refere-se a documentação insuficiente, incompleta
ou desatualizada em qualquer aspecto do desenvolvimento de software;
h) DT de Infraestrutura - refere-se a uma configuração de baixa qualidade
nos

processos

relacionados

com

o

desenvolvimento,

tecnologia,

ferramentas de apoio, etc.;
i) DT de Controle de Versão - refere-se aos problemas de controle de versão
de código-fonte;
j) DT de Defeito - relacionado aos defeitos ou falhas encontradas nos
sistemas de software.
O estudo realizado por Alves et al. (2016), ainda relata a existência de mais 5
tipos de dívidas técnicas: DT de Pessoas, DT de Automação de Teste, DT de
Processo, DT de Serviço e DT de Usabilidade.

2.2.2.4.

Categorias da Dívida Técnica

Do ponto de vista estratégico, Mcconnell (2007) categoriza a DT em dois
tipos:
 Não Intencional - incorrida de forma involuntária, muitas vezes cometida
pelo uso de práticas ruins (por exemplo: código sujo) ou mudança do
ambiente e
 Intencional

-

dívida

estratégica,

geralmente

ocorre

quando

uma

organização toma uma decisão consciente para não realizar uma melhoria
no presente ou de realizar um desenvolvimento claramente não ideal. Este
tipo de dívida ainda pode classificado como:
o Débito de Longo Prazo, que é o débito assumido de forma estratégica
e proativa. O autor cita o seguinte exemplo: “Não acho que será
preciso dar suporte a uma segunda plataforma por pelo menos cinco
anos, então essa versão pode ser construída na suposição de que
estamos apoiando apenas uma plataforma”. Este débito pode ser pago
em um período mais longo no tempo e
o Débito de Curto Prazo, que ocorre reativamente a um evento. Esse
tipo precisa ser pago com frequência, de preferência como a primeira
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atividade do próximo ciclo de desenvolvimento. Geralmente ele é
adquirido como a última medida para se lançar logo uma release.
Entende-se por release (em português “lançamento”), como o marco
agendado para liberação pública de uma nova versão de um programa.
Fowler (2009) utiliza um quadrante para categorizar o débito técnico,
dividindo-o em Prudente e Imprudente. Para cada um destes tipos, ainda distingue
entre Intencional e Inconsciente, como ilustrado na Figura 3.
O primeiro quadrante ou Dívida Imprudente e Intencional ocorre de forma
consciente. Apesar de conhecer sobre as boas práticas, o time decide desenvolver
de forma rápida e improvisada porque acredita que não tem tempo necessário para
escrever um código ideal.
Já o segundo quadrante ou Dívida Prudente e Intencional ocorre também de
forma consciente e assume de maneira proativa as suas consequências.
Figura 3 – Quadrante de Classificação de Débito Técnico

Fonte: Adaptado de Fowler (2009)

No terceiro quadrante ou Dívida Imprudente e Inconsciente, 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.
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Por último, o quarto quadrante ou Dívida Prudente e Inconsciente, acontece
quando o time realiza um bom trabalho, mas posteriormente percebe que o projeto
poderia ter sido feito de uma forma melhor. Esse tipo de Dívida é inevitável e deve
ser esperado nos projetos.
Ao contrário de McConnell (2007) e Fowler (2009), Bob (2009) considera que
decisões de DT são feitas com base em restrições reais do projeto, sempre de forma
intencional. Para Bob (2009), a dívida é adquirida de uma decisão estratégica e
implementada com código limpo e correto.
As diferentes interpretações da metáfora atestam a falta de uma
fundamentação teórica para definir com rigor o conceito de DT de requisitos. Muitos
pontos ainda não estão bem definidos, gerando conflitos entre os pesquisadores,
como por exemplo, o caráter deliberativo da dívida. Débitos não intencionais devem
ser considerados DT ou simplesmente defeito? Apenas decisões estratégicas
intencionais, que comprometem a qualidade do produto podem ser consideradas
débito técnico?

2.3. Revisão Sistemática
A fim de tornar esta pesquisa mais completa, incorporando um espectro maior
de resultados relevantes e com um caráter imparcial em relação às referências
encontradas, optou-se por utilizar a revisão sistemática para descobrir e analisar os
métodos ou técnicas existentes na literatura, que identifiquem, medem e/ou
gerenciem a DT de requisitos, para uso na pesquisa-ação realizada por este estudo.
O termo revisão sistemática é usado para se referir a uma metodologia
específica de pesquisa, desenvolvida com o objetivo de reunir, avaliar e interpretar
as evidências literárias disponíveis referentes a uma questão de pesquisa, tópico
específico ou fenômeno de interesse.
A principal função da revisão sistemática em Engenharia de Software,
segundo Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), é melhorar cientificamente a
validade de afirmações que podem ser feitas no campo e, consequentemente, o
grau de confiabilidade dos métodos que são empregados para desenvolver
tecnologias e suportar processos de software. Estes autores dividem o processo de
revisão sistemática em 3 fases principais:
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1) Planejamento – Fase em que se identifica a necessidade da revisão
sistemática e se produz o protocolo.
2) Condução da Revisão – Fase responsável pela identificação da pesquisa,
seleção dos estudos primários (análise exploratória), avaliação da qualidade
dos estudos, extração, monitoramento e síntese dos dados.
3) Documentação da Revisão – Fase responsável pela seleção final e análise
dos resultados.
A principal diferença entre uma revisão sistemática e a uma revisão nãosistemática da literatura é o fato de que a utilização de um protocolo permite que a
revisão sistemática seja conferida, reproduzida e auditada.

2.3.1. Planejamento
Objetivo
Identificar e analisar os métodos ou técnicas existentes para detectar,
mensurar e gerir a DT de requisitos. Estes métodos ou técnicas necessitam de um
grau de maturidade mínimo (ao menos um teste em um ambiente real) para que
possam ser utilizados na pesquisa-ação realizada neste estudo.

Questão de Pesquisa para a Revisão
1) Quais são as abordagens, métodos ou técnicas existentes para identificar,
medir e/ou gerir a DT de requisitos?
Intervenção: métodos ou técnicas de identificação, medição e gestão.
Controle: Os estudos usados como apoio para iniciar esta revisão sistemática
foram obtidos por meio de revisões bibliográficas de artigos publicados em
periódicos e/ou anais de eventos indicados por especialistas, dissertações de
mestrado (Biblioteca IPT (http://aleph.ipt.br/F)) e revisões sistemáticas já publicadas,
obtidas mediante busca em base de dados eletrônica, utilizando as palavras chave
“technical debt systematic” (Google Scholar (http://scholar.google.com/)). A lista de
referências utilizadas como controle compreende: Li et al. (2015); Alves et al. (2016);
Pires (2014); Oliveira (2015); Ernst (2012); Zazworka et al. (2013). Estes artigos
serviram de base para definição das palavras chave, fontes e período da busca,
assim como a validação da abrangência do tema pesquisado.
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População: projetos de software para gestão da DT de requisitos que usam
ou definem métodos para este fim.
Resultados: visão abrangente dos métodos ou técnicas para identificar,
mensurar e gerir a DT de requisitos.
Aplicação: pesquisadores da área de TI que monitoram os campos de
atuação da DT e/ou desenvolvem meios de identificação e monitoramento deste
débito.
Seleção de Fontes
Critério de Definição de Fontes: As fontes devem estar disponíveis via web,
preferencialmente em bases científicas da área de computação (bibliotecas digitais
online, bases eletrônicas indexadas, anais de eventos da área, periódicos, revisões
sistemáticas anteriores).
Listagem das Fontes: Estas fontes são reconhecidas mundialmente pela
produção literária de alta qualidade e incluem as principais revistas literárias e
eventos científicos no campo da Engenharia de Software:


ACM Digital Library – The ACM Guide to Computing Literature
(http://portal.acm.org/);



IEEE Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);



SCOPUS Digital Library (http://www.scopus.com/home.url);



SCIENCE DIRECT (http://www.sciencedirect.com/);

Idioma dos Trabalhos: Inglês, por ser o idioma com maior aceitação
internacional para trabalhos científicos, e Português, para que os trabalhos
existentes de pesquisadores brasileiros pudessem ser contemplados.
Palavras Chave: Palavras chave em língua portuguesa: “Dívida Técnica” ou
“Débito Técnico” relacionados com o termo “Requisitos”. Palavras chave em língua
inglesa: “Technical Debt” ou “Technical Debts” relacionado com os termos
“Requirement” ou “Requirements”. Recorreu-se aos operadores lógicos “AND” e
“OR” para combinação das palavras chave.
Critérios de Inclusão e Exclusão dos Trabalhos
Os critérios de inclusão ou exclusão em uma revisão sistemática limitam a
seleção de trabalhos com base em avaliações qualitativas relevantes de acordo com
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o objetivo da pesquisa. Partindo deste contexto, os seguintes critérios foram
estabelecidos para esta revisão:
Critérios de Inclusão
a) Trabalhos publicados e disponíveis integralmente na web em formato
eletrônico.
b) Trabalhos publicados no período de 2012 à Março de 2017, descritos em
inglês ou português.
c) Estudos que apresentam alguma proposta, experimento ou aplicação de
um método ou técnica sobre identificação, medição ou gestão da DT de
requisitos.
d) Pesquisas e estudos qualitativos que abordam a identificação, medição ou
gestão da DT de requisitos.
Critérios de Exclusão
a) Trabalhos que apresentam avaliações sem apresentar o método utilizado.
b) Estudos anteriores a 2012 que não tratam de conceitos clássicos
relacionados à área de interesse desta revisão.
c) Trabalhos que não abordam métodos ou técnicas para a identificação ou
gestão da DT de requisitos.
d) Estudo repetido, quando comparado com o resultado das demais buscas.
e) Estudo incompleto (texto, conteúdo e resultados incompletos).
f) Pôsteres, tutoriais, relatórios técnicos. Textos que não sejam artigos (curto
ou longo), dissertação de mestrado ou tese de doutorado.
Critérios de Qualidade dos Estudos
O estudo necessita ter sido publicado em periódico ou anais de eventos com
revisão por pares quando se referir a artigos ou aprovado por banca examinadora
quando se referir a dissertações de mestrado ou teses de doutorado.
Definição da Estratégia de Seleção de Dados
Por meio das palavras chave serão criadas as strings de busca que serão
executadas em cada uma das fontes selecionadas. As buscas serão feitas sempre
no campo “resumo” (abstract) do documento, com extração das seguintes
informações: título do documento, autores, fonte, ano de publicação e resumo.
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Devido às particularidades das máquinas de busca poderá haver adaptações
nas strings, obedecendo as seguintes diretrizes: (1) a string derivada deverá ser
logicamente equivalente à string original, ou (2) na impossibilidade de se manter
equivalência exata, deverá a string derivada ser mais abrangente para evitar perda
de documentos potencialmente relevantes.
String na Língua Portuguesa: (“Dívida Técnica” OR “Débito Técnico”) AND
“Requisitos”;
String na Língua Inglesa: (“Technical Debt” OR “Technical Debts”) AND
(“Requirements” OR “Requirement”).
Os trabalhos recuperados das bases serão documentados em um formulário
de Condução da Revisão. Os resumos serão lidos, e uma pré-avaliação, já baseada
nos critérios de inclusão e exclusão será feita, destacando os textos que deverão ser
lidos integralmente. Obras repetidas deverão ser documentadas uma única vez.
Após a leitura minuciosa e completa dos trabalhos incluídos, será elaborado
um resumo comparativo das obras, redigido pelo pesquisador, destacando os
métodos ou técnicas utilizadas, além dos principais dados da pesquisa, quando for o
caso.
Sumarização dos Resultados
Com os resultados obtidos, deverá ser redigida uma síntese geral que
descreve sinteticamente as análises críticas elaboradas pelo revisor. Análises
qualitativas e quantitativas, com relação aos trabalhos pesquisados e algumas
considerações sobre os resultados observados nos trabalhos selecionados.

2.3.2. Condução da Revisão Sistemática
A busca das referências utilizadas nesta revisão foi realizada em bases de
dados eletrônicas. Por meio dos critérios de inclusão e exclusão definiram-se os
trabalhos incluídos e excluídos da revisão. As referências que preencheram os
critérios de inclusão foram avaliadas, independentemente do periódico.
A primeira coluna das Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6 contém uma
numeração sequencial para os trabalhos. As colunas intituladas “Critérios de
Inclusão Atendidos” e “Critérios de Exclusão Atendidos” contêm os critérios
atendidos para cada trabalho, descritos no tópico anterior. Por fim, a coluna “Status”
contém a avaliação do trabalho, indicando se ele foi excluído da revisão ou se foi
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incluído para a próxima fase. A existência de um único critério de exclusão atendido
torna o arquivo inválido para a seleção final.
Os artigos base utilizados para auxiliar a definição dos limitadores da busca
estão descritos na subseçao 2.3.1 Planejamento e não foram incluídos no resultado
da revisão.
Os tópicos 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 e 2.3.2.4 exibem todas as obras
retornadas após a realização das buscas (processo de seleção preliminar) e a sua
avaliação após a leitura do resumo.
Os tópicos referentes a seleção final e a análise de resultados estão descritos
no corpo da pesquisa, tópico 2.3.3 e 2.3.4 respectivamente.
Nos resumos comparativos dos trabalhos selecionados (seleção final) são
apresentadas as principais diferenças e semelhanças detectadas nestas pesquisas.
Na análise dos resultados são apresentadas as informações quantitativas da revisão
em conjunto com as considerações finais.

2.3.2.1.

Fonte 1 - IEEE Xplore

Fonte: IEEE Xplore Digital Library
Data de Busca: 01/06/2017
Strings Utilizadas: Língua Portuguesa: (“Dívida Técnica” OR “Débito Técnico”) AND
“Requisitos”; Língua Inglesa: (“Technical Debt” OR “Technical Debts”) AND
(“Requirement” OR “Requirements”).
Campos Pesquisados: Resumo (Abstract)
Período Considerado: 2012 à Junho de 2017
Filtros Utilizados: “Full Text & Metadata”
Lista de artigos encontrados:
1. H. F. Soares, N. S. R. Alves, T. S. Mendes, M. Mendonça and R. O. Spínola, "Investigating the Link
between User Stories and Documentation Debt on Software Projects," 2015 12th International
Conference on Information Technology - New Generations, Las Vegas, NV, 2015, pp. 385-390. doi:
10.1109/ITNG.2015.68
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7113503&isnumber=7113432
2. P. Conroy, "Technical Debt: Where Are the Shareholders' Interests?," in IEEE Software, vol. 29,
no. 6, pp. 88-88, Nov.-Dec. 2012. doi: 10.1109/MS.2012.166
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6336729&isnumber=6336715
3. N. A. Ernst, "On the role of requirements in understanding and managing technical debt," 2012
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Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD), Zurich, 2012, pp. 61-64. doi:
10.1109/MTD.2012.6226002
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6226002&isnumber=6225989
4. J. Holvitie, "Software implementation knowledge management with technical debt and network
analysis," 2014 IEEE Eighth International Conference on Research Challenges in Information
Science (RCIS), Marrakech, 2014, pp. 1-6. doi: 10.1109/RCIS.2014.6861083
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6861083&isnumber=6860531
5. D. Falessi, M. A. Shaw, F. Shull, K. Mullen and M. S. Keymind, "Practical considerations,
challenges, and requirements of tool-support for managing technical debt," 2013 4th
International Workshop on Managing Technical Debt (MTD), San Francisco, CA, 2013, pp. 16-19.
doi: 10.1109/MTD.2013.6608673
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6608673&isnumber=6608667
6. T. Sharma, "Quantifying Quality of Software Design to Measure the Impact of Refactoring," 2012
IEEE 36th Annual Computer Software and Applications Conference Workshops, Izmir, 2012, pp.
266-271. doi: 10.1109/COMPSACW.2012.56
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6341586&isnumber=6341540
7. "Foreword," 2012 Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD), Zurich,
Switzerland, 2012, pp. iii-iv. doi: 10.1109/MTD.2012.6225992
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6225992&isnumber=6225989
8. Z. S. H. Abad and G. Ruhe, "Using real options to manage Technical Debt in Requirements
Engineering," 2015 IEEE 23rd International Requirements Engineering Conference (RE), Ottawa,
ON, 2015, pp. 230-235. doi: 10.1109/RE.2015.7320428
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7320428&isnumber=7320393
9. B. Boehm, "Architecture-Based Quality Attribute Synergies and Conflicts," 2015 IEEE/ACM 2nd
International Workshop on Software Architecture and Metrics, Florence, 2015, pp. 29-34. doi:
10.1109/SAM.2015.18
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7174846&isnumber=7174834
10. U. Eliasson, A. Martini, R. Kaufmann and S. Odeh, "Identifying and visualizing Architectural Debt
and its efficiency interest in the automotive domain: A case study," 2015 IEEE 7th International
Workshop on Managing Technical Debt (MTD), Bremen, 2015, pp. 33-40.
doi: 10.1109/MTD.2015.7332622
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7332622&isnumber=7332613
11. H. M. Sneed and C. Verhoef, "Migrating to service-oriented systems (Why and how to avoid
developing customized software applications from scratch)," 2013 15th IEEE International
Symposium on Web Systems Evolution (WSE), Eindhoven, 2013, pp. 91-96.
doi: 10.1109/WSE.2013.6642423
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6642423&isnumber=6642400
12. V. T. Heikkilä, D. Damian, C. Lassenius and M. Paasivaara, "A Mapping Study on Requirements
Engineering in Agile Software Development," 2015 41st Euromicro Conference on Software
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Engineering and Advanced Applications, Funchal, 2015, pp. 199-207. doi: 10.1109/SEAA.2015.70
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7302452&isnumber=7302413
13. H. Ghanbari, "Seeking Technical Debt in Critical Software Development Projects: An Exploratory
Field Study," 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Koloa, HI,
2016, pp. 5407-5416. doi: 10.1109/HICSS.2016.668
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7427856&isnumber=7427173
14. E. Maldonado; E. Shihab; N. Tsantalis, "Using Natural Language Processing to Automatically
Detect Self-Admitted Technical Debt," 2017, in IEEE Transactions on Software Engineering ,
vol.PP, no.99, pp.1-1 doi: 10.1109/TSE.2017.2654244
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7820211&isnumber=4359463
15. E. d. S. Maldonado and E. Shihab, "Detecting and quantifying different types of self-admitted
technical Debt," 2015 IEEE 7th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD),
Bremen, 2015, pp. 9-15. doi: 10.1109/MTD.2015.7332619
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7332619&isnumber=7332613
16. J. Holvitie, V. Leppänen and S. Hyrynsalmi, "Technical Debt and the Effect of Agile Software
Development Practices on It - An Industry Practitioner Survey," 2014 Sixth International
Workshop on Managing Technical Debt, Victoria, BC, 2014, pp. 35-42. doi: 10.1109/MTD.2014.8
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6974888&isnumber=6974874
17. G. Bavota and B. Russo, "A Large-Scale Empirical Study on Self-Admitted Technical Debt," 2016
IEEE/ACM 13th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR), Austin, TX, 2016, pp.
315-326. doi: 10.1109/MSR.2016.040
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7832911&isnumber=7832751

Lista de artigos com status de inclusão ou exclusão:
Tabela 3 – IEEE Seleção Preliminar
Artigo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Critérios de Inclusão Atendidos
(a)(b)
(a)(b)
(a)(b)(c)
(a)(b)
(a)(b)
(a)(b)
(a)(b)
(a)(b)(c)
(a)(b)
(a)(b)
(a)(b)
(a)(b)
(a)(b)
(a)(b)(c)
(a)(b)

Critérios de Exclusão Atendidos
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(f)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

Estado
Excluído
Excluído
Incluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Incluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Incluído
Excluído
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16.
(a)(b)
17.
(a)(b)
Fonte: Elaborado pela autora

2.3.2.2.

(c)
(c)

Excluído
Excluído

Fonte 2 - ACM Digital Library

Fonte: ACM Digital Library (The ACM Guide to Computing Literature)
Data de Busca: 01/06/2017
Strings Utilizadas: Língua Portuguesa: (“Dívida Técnica” OR “Débito Técnico”) AND
“Requisitos”; Língua Inglesa: (“Technical Debt” OR “Technical Debts”) AND
(“Requirement” OR “Requirements”).
Campo Pesquisado: Resumo (Abstract)
Período Considerado: 2012 à Junho de 2017
Lista de artigos encontrados:
1. Fabio Palomba, Andy Zaidman, Rocco Oliveto, and Andrea De Lucia. 2017. An exploratory study
on the relationship between changes and refactoring. In <em>Proceedings of the 25th
International Conference on Program Comprehension</em> (ICPC '17). IEEE Press, Piscataway,
NJ, USA, 176-185. DOI: https://doi.org/10.1109/ICPC.2017.38
URL: http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=3101436&ftid=1876852&dwn=1&#URLTOKEN#
2. Aruna Ravichandran, Kieran Taylor, and Peter Waterhouse. 2016. <em>Devops for Digital
Leaders: Reignite Business with a Modern Devops-Enabled Software Factory</em> (1st ed.).
Apress, Berkely, CA, USA.
URL:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3036143&CFID=735455107&CFTOKEN=51059060
3. Gabriele Bavota and Barbara Russo. 2016. A large-scale empirical study on self-admitted
technical debt. In <em>Proceedings of the 13th International Conference on Mining Software
Repositories</em> (MSR '16). ACM, New York, NY, USA, 315-326. DOI:
https://doi.org/10.1145/2901739.2901742
URL:http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2901742&dl=ACM&coll=DL&CFID=735455107&CFTOKEN=
51059060#URLTOKEN#
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24.
(a)(b)
25.
(a)(b)
26.
(a)(b)
27.
(a)(b)
28.
(a)(b)
29.
(a)(b)
30.
(a)(b)
31.
(a)(b)(c)
32.
(a)(b)
Fonte: Elaborado pela autora

Critérios de exclusão atendidos
(c)
(f)
(c)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(c)
(c)(d)
(c)(d)
(d)
(c)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(f)
(c)
(f)
(c)
(f)
(f)
(c)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(f)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(c)(d)
(f)(d)
(d)
(f)(d)

Estado
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído
Excluído

2.3.3. Seleção Final
Neste tópico é apresentado um resumo comparativo dos trabalhos
considerados válidos na revisão, enfatizando os métodos ou técnicas utilizados na
pesquisa, além dos principais conceitos empregados.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão das obras, três
trabalhos foram classificados como válidos para a fase final da seleção (Tabela 7).
Com relação ao conceito da DT de requisitos, este comparativo está descrito
no seção 2.5 deste documento.
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No tocante à identificação e gerenciamento da DT de requisitos, Ernst (2012)
desenvolveu uma ferramenta de modelagem de requisitos denominada REKOMBINE capaz de identificar e gerenciar a DT.
O estudo de Abad e Ruhe (2015) não informa um meio para identificar a DT
de requisitos, apenas como gerenciá-la. E para isso, sugere a aplicação da análise
de opções reais para gerenciar as decisões em situações de incerteza, quanto ao
contexto do projeto, custo e cronograma de desenvolvimento. O método utiliza um
modelo binomial combinado com programação dinâmica.
Tabela 7 – Trabalhos Presentes na Seleção Final
Número

Título da Pesquisa
On the role of requirements in
understanding and managing technical
1
debt
Using Natural Language Processing to
Automatically Detect Self-Admitted
2
Technical Debt
Using real options to manage technical
3
debt in requirements engineering
Fonte: Elaborado pela autora

Referência
Bibliográfica
Ernst (2012)

Maldonado et al.
(2017)

Fontes
IEEE, ACM
e Scopus
IEEE

Abad e Ruhe (2015) IEEE e
Scopus

A pesquisa realizada por Maldonado et al. (2017) trouxe a luz a “DT autoadmitida de requisitos”. Este tipo de dívida é ainda menos conhecido e é
conceituado como “um requisito ou parte de um requisito que não foi implementado”.
A característica “auto-admitida”, se dá pelo fato da informação de existência da DT
estar declarada nos comentários do código fonte, o que a faz totalmente dependente
deste registro, tornando a sua validação um pouco restrita e sujeita a erros, pois a
não declaração nos comentários do código, não permite afirmar a ausência de DT de
requisitos.
Maldonado et al. (2017) identificam a DT auto-admitida de requisitos por meio
de classificação manual dos comentários (não é apresentado um método para
gerenciá-la). O processo é iniciado com cada comentário sendo inspecionado e
rotulado com uma adequada classificação do tipo de DT (dívida de design, dívida de
requisitos, dívida de defeito, dívida de documentação e dívida de teste). Depois,
esses comentários são usados como dados de treinamento, alimentando um modelo
que será usado para detectar a DT auto-admitida de comentários de código-fonte.
Em resumo, somente duas pesquisas apresentam um método ou técnica para
identificação da DT de requisitos: Ernst (2012) e Maldonado et al. (2017). Esta
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última, por tratar especificamente a DT auto-admitida de requisitos, não será
considerada nesta análise, pois não corresponde ao tipo de DT de requisitos
estudada nesta dissertação.
O método sugerido por Ernst (2012), por se tratar de uma ferramenta
composta (ferramenta de modelagem de requisitos capaz de identificar a DT),
também não atende a necessidade da pesquisa, pois não é possível a separação
das atividades.
No que se refere à gestão da DT de requisitos, os estudos de Abad e Ruhe,
(2015) e Ernst (2012) sugerem uma forma de gerenciamento que não foi testada em
um ambiente real de desenvolvimento de software, carecendo assim, de
credibilidade quanto aos seus benefícios e resultados.

2.3.4. Análise dos Resultados e Considerações Finais
A revisão sistemática foi conduzida no mês de junho de 2017. Ao todo foram
retornadas 69 abordagens (IEEE=17, ACM=18, Science Direct=2 e Scopus=32) que
foram consideradas elegíveis para a segunda fase desta revisão, que consistiu da
leitura dos resumos. Os trabalhos repetidos (34) foram excluídos e os
remanescentes tiveram os seus resumos avaliados.
Os trabalhos que, pelos seus resumos, não satisfizeram o contexto da
pesquisa e demais critérios de inclusão e exclusão também foram excluídos (32),
sendo selecionadas três pesquisas (Tabela 8), que por atenderem apenas os
critérios de inclusão, tiveram o seu conteúdo analisado por completo, para que assim
pudessem compor a síntese da pesquisa.
Em linhas gerais, esta revisão mostrou a escassez literária relacionada ao
termo em questão, a falta de maturidade para os estudos existentes e apontou as
diferenças encontradas na visão de cada autor em relação ao o que é e como deve
ser tratado este tipo de dívida. A leitura das obras auxiliou na definição do conceito
de DT de requisitos, descrito na seção 2.5.
A realização da revisão também contribuiu para que a pergunta principal de
pesquisa fosse respondida, onde a ausência de métodos e/ou técnicas de
identificação ou gerenciamento da DT de requisitos, que atendessem ao objetivo
desta revisão, propiciou a busca de um método já consolidado no meio acadêmico,
que embora não compreendesse a DT de requisitos, se encontrasse testado em
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ambiente de produção de software, propiciando assim, maior segurança para
utilização neste estudo (vide este método na subseção 2.4.1).
A realização desta revisão responde a seguinte pergunta de pesquisa definida
na seção 1.2 deste trabalho:
 Quais métodos de identificação, medição e gerenciamento da DT de
requisitos existem na literatura e podem ser utilizados na pesquisa-ação?
Assim como atende o objetivo específico a seguir:
 Realizar uma revisão sistemática na literatura, com o intuito de avaliar os
métodos de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos já
experimentados no meio acadêmico.
2.4. Identificação, Medição e Gerenciamento da Dívida Técnica
Conforme já mencionado na seção anterior, por meio da revisão sistemática
da literatura (seção 2.3) não foi possível identificar um método e/ou técnica
adequada para uso na pesquisa-ação, sendo assim, foi necessária a utilização de
um método, que embora não abrangesse a DT de requisitos, estivesse consolidado
no meio científico.
A escolha da pesquisa de Seaman e Guo (2011) para este fim, se deu pela
simplicidade do método e pela sua popularidade no meio acadêmico, tendo sido
citado em mais de 90 trabalhos até outubro de 2017 (Google Scholar
(https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptBR&as_sdt=0%2C5&q=Seaman+and+Guo+Measuring+and+Monitoring+Technical+
Debt+2011&btnG=)) e tendo o seu método aplicado em diversas pesquisas, como
por exemplo, Zazworka et al. (2013), Pires (2014), Guo et al. (2011), Guo et al.
(2016), Oliveira (2015), Seaman (2012), entre outros de modo que a experimentação
do método em ambientes de produção de software possibilitou demonstrar os seus
reais resultados.
Apesar da pesquisa de Seaman e Guo (2011) englobar diversos tipos de
dívida, a DT de requisitos não foi citada nesse estudo. Desta forma, para tornar o
método mais aderente a este tipo de dívida, foi proposta uma adaptação, detalhada
no tópico 3.3.3.2 deste documento para uso na pesquisa-ação. Na subseção
seguinte, o método de Seaman e Guo (2011) é apresentado na sua forma original,
contemplando o seu propósito, os seus processos e as pesquisas que o utilizaram.
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2.4.1. Método

de

Seaman

e

Guo

(2011)

para

Identificação,

Medição e

Gerenciamento da DT
Para Seaman et al. (2012), um gerenciamento eficaz da dívida começa com a
identificação do débito. Partindo desta premissa, Seaman e Guo (2011) definiram um
processo de gerenciamento da DT, no qual são expostos os estágios necessários
para realizar esta gestão (Figura 4).
Estágio 1 – Identificação da DT
No estágio 1 pretende-se identificar a dívida em conjunto com a sua causa,
que pode ser derivada de erros na documentação, codificação, infraestrutura,
defeitos ou testes.
Estágio 2 – Medição da DT
No estágio 2, a dívida será estimada, antevendo o esforço necessário para o
seu devido pagamento.
Os dois primeiros estágios são registrados no modelo de identificação da DT
informado na Tabela 8 e utilizados no estágio seguinte. Este modelo possui
características de identificação da dívida e métricas para o seu gerenciamento.
Figura 4 – Estágios do Gerenciamento da DT

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)
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Estágio 3 – Tomada de Decisão (Gerenciamento da DT)
Kruchten et al. (2013) concordam que o objetivo não é eliminar
completamente a DT, mas sim, mantê-la gerenciável, independentemente de qual
etapa do ciclo de vida do software a dívida for identificada.
A gestão da DT compreende as ações de identificação, avaliação e
pagamento da dívida que acompanha um sistema durante o seu desenvolvimento
(GRIFFITH et al., 2014). Lim et al. (2012) afirmam que, se não for possível evitar a
DT, esta deve ser gerenciada. E isto significa reconhecê-la, monitorá-la e tomar
decisões fundamentadas para prevenir suas consequências negativas.
Para Guo et al. (2016), o principal objetivo de identificar e medir a DT é
viabilizar e facilitar a tomada de decisão sobre a necessidade de eliminá-la e o
momento mais oportuno de fazer isso. Assim, uma vez que as DTs foram
identificadas e estimadas, estas informações podem então serem usadas para
ajudar a decidir quais dívidas devem ser pagas (SEAMAN et al., 2012). Desta forma,
pode-se afirmar que o gerenciamento da DT é baseado em tomadas de decisões.
Tabela 8 – Modelo de Identificação da DT
Identificador

99

Responsável

Joe (Desenvolvedor)

Tipo

Codificação

Localização

Método m em módulo X

Descrição

O item m foi analisado rapidamente, permitindo que alguns
elementos arquiteturais fossem desconsiderados, o que
possibilitará uma limitação de uso desta funcionalidade no
futuro.

Estimativa Principal

Médio (Nível médio de esforço para modificação do sistema)

Estimativa da Taxa de Alta (Necessidade de muito esforço extra para efetuar a
Juros
Estimativa

modificação no futuro)
de Alta (Elevada possibilidade de aumento na quantidade de

Probabilidade de Juros

esforço, caso a modificação seja realizada no futuro)

Intencional?

Não

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

No estágio de tomada de decisão, Seaman e Guo (2011) utilizam a
abordagem de Análise Custo-Benefício para auxiliar na gestão da DT, tendo como
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subsídio, o registro das DTs realizado nos estágios anteriores. Nesta abordagem, o
valor do Benefício é calculado utilizando a seguinte operação:
o Probabilidade dos Juros * Valor dos Juros
A tomada de decisão sobre qual DT pagar é realizada por meio de uma
comparação do Benefício com o Custo atual da dívida. Caso o valor do Benefício
ultrapasse o valor do Custo, é recomendado o pagamento imediato da dívida.
Seaman et al. (2012) propõem quatro abordagens distintas para auxiliar a
tomada de decisão sobre quais dívidas pagar, sendo elas:
 Abordagem Análise Custo-Benefício – atribuem-se escalas ordinais de
medida como “baixo”, “médio” ou “alto” para o Esforço Atual, Juros e
Probabilidade de Juros para cada item da DT. Esta abordagem é utilizada
no modelo de Seaman e Guo (2011) e adaptada na pesquisa-ação;
 Abordagem AHP (Analytic Hierarchical Process) – atribuem-se pesos e
escalas para critérios que são usados para medir a DT. Em seguida,
comparam-se as alternativas em relação aos critérios especificados,
determinando uma classificação geral de itens da DT;
 Abordagem Portfólio - é selecionado um conjunto de ativos que pode
maximizar o retorno do investimento ou minimizar o risco para decidir a
ordem em que a DT é abordada;
 Abordagem Opções – prioriza os itens da DT que têm como objetivo
facilitar mudanças futuras.
Estágio 4 – Monitoramento da DT (Lista de DT)
Após definir quais dívidas técnicas serão pagas na próxima entrega do
produto, uma lista das dívidas técnicas pendentes é mantida e monitorada.
Na fase de monitoramento contínuo da DT ao longo do tempo, Seaman e Guo
(2011) sugerem o uso de gráficos para aumentar a visibilidade e permitir o
acompanhamento das tendências relacionadas às dívidas existentes. Seguem
alguns exemplos de medidas sugeridos pelos autores:
a) Número total de dívidas técnicas;
b) Número total de dívidas com o custo (estimativa principal) classificado
como alto;
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c) Número total de dívidas com juros classificado como alto (probabilidade e
quantidade);
d) Total acumulado do Principal e
e) Total de juros acumulado (adicionar pontos para probabilidade e
quantidade).
A pesquisa realizada por Zazworka et al. (2013), também identifica a dívida
usando o modelo de Seaman e Guo (2011). Esse estudo realiza um comparativo
entre a elicitação de código realizada por uma equipe e a identificação
automatizada. Para isso, foi solicitado que uma equipe de desenvolvimento,
identificasse os itens de dívidas técnicas em artefatos de um projeto de software que
estavam trabalhando, onde cada um recebeu o modelo de identificação da dívida e
um questionário sucinto.
Também foram extraídas as análises de três ferramentas diferentes para
identificação automática da dívida e efetuada uma comparação com a análise
realizada pelos desenvolvedores.
O resultado deste comparativo mostrou que os participantes da elicitação de
código realizada pela equipe tiveram opiniões distintas em relação às dívidas e que
as ferramentas utilizadas são extremamente úteis para a identificação de dívida do
tipo defeito (defeitos latentes conhecidos que não tenham sido corrigidos), mas não
podem auxiliar na identificação de outros tipos de dívida, de forma que o
envolvimento de seres humanos no processo de identificação é de fato necessário.
O estudo ainda retrata uma compreensão das relações entre os diferentes
tipos de dívida e como eles podem ser descobertos, e finaliza evidenciando a
necessidade de ferramentas e técnicas para facilitar a identificação prática da dívida.
Em resumo, as pesquisas apresentadas procuram definir meios para
identificar, monitorar e facilitar a gestão da DT, fazendo com que as decisões de
gestão tomadas em relação à dívida sejam mais assertivas e assim possam reduzir
o esforço extra para pagá-las. Os efeitos desta gestão e do método utilizado ainda
estão sendo pesquisados, assim como a melhora no entendimento sobre metáfora.
A escolha deste método atende o objetivo específico a seguir, definido na
seção 1.2 deste trabalho.
 Selecionar e aplicar um método de identificação e medição de DT para
utilização no gerenciamento das dívidas de requisitos.
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2.5. Definição de Dívida Técnica de Requisitos
Na academia, muitos estudos são encontrados enfatizando a DT (vide
subseção 2.2.2), porém, poucas pesquisas versam sobre este tema na fase de
requisitos, como pode ser observado nas revisões sistemáticas realizadas por Li et
al. (2015), Alves et al. (2016) e também na revisão sistemática realizada neste
trabalho, descrita na seção 2.3.
O objetivo deste item é comparar as características da DT de requisitos
presentes nas pesquisas selecionadas na revisão sistemática, com as existentes na
literatura relativas à DT em âmbito geral, a fim de ampliar a compreensão sobre este
conceito, propiciando uma definição sobre o que deve ou não ser considerado DT de
requisitos, gerando subsídios para sua medição e gerenciamento.
Conforme já mencionado neste estudo, Ernst (2012) define o débito de
requisitos com um conceito imensurável, “a distância entre a especificação ideal
para um problema de requisitos e a implementação atual do sistema”. Este conceito
dificulta o seu entendimento, pois não é possível delimitar a sua abrangência e nem
mensurá-la.
Para Abad e Ruhe (2015), a existência de juros, na dívida de requisitos, é
obrigatória, já para Ernst (2012), eles podem ou não existir. Kruchten et al. (2013)
afirmam que o tempo desempenha um papel fundamental na caracterização da DT
em todas as suas formas, pois o impacto da DT só será sentido no futuro.
Para Alves et al. (2014) e Kruchten et al. (2012), a DT de requisitos refere-se
aos “compromissos assumidos em relação aos requisitos que a equipe de
desenvolvimento precisa implementar". De acordo com esta definição, os requisitos
que são parcialmente implementados ou totalmente implementados sem considerar
requisitos não funcionais, podem ser considerados como dívidas de requisitos.
Cunningham (1992), na definição original da DT, aponta o comprometimento da
qualidade como atributo essencial para a identificação da dívida.
Abad e Ruhe (2015) definem a DT de requisitos como “compromissos
assumidos na especificação de requisitos, que são consequências das decisões
estratégicas intencionais para ganhos imediatos ou de mudanças não intencionais
no contexto (ambiente) que têm impacto no custo futuro do projeto”.
Segundo Brown et al. (2010), a DT em projetos de desenvolvimento de
software é altamente dependente de um ambiente dado ou assumido e quaisquer
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mudanças no contexto do projeto (por exemplo, novas tecnologias emergentes e
necessidades dinâmicas do mercado) podem levar à DT (KRUCHTEN et al., 2013).
O caráter deliberativo da dívida de requisitos apresenta discordâncias entre
os pesquisadores. Para Ernst (2012), a DT de requisitos pode não ter motivação
estratégica (DT não intencional), emergindo de elicitações ou análises de requisitos
deficientes.
Já Abad e Ruhe (2015), restringem este conceito, informando que os eventos
de “descoberta de novos requisitos”, “mudança no design sem comprometimento no
custo futuro do projeto” ou mesmo “defeitos com impacto imediato no valor do
produto”, não devem ser considerados DT. Para Abad e Ruhe (2015), conforme
mencionado anteriormente, a dívida do tipo involuntária pode ser proveniente
somente de mudanças no ambiente com impacto no custo futuro do projeto, nunca
imediato.
A falta de consenso quanto à existência e abrangência da DT não intencional
se dá pela falta de definição sobre o que deve ser tratado como defeito e o que deve
visto como DT não intencional. Estes eventos não possuem motivação estratégica,
desta forma, não propiciam ganhos imediatos ao adquiri-los, e não existe nenhuma
maneira de gerir a sua existência, pois não se controla aquilo que não se conhece.
Considerando as principais características da DT e com base nas definições
descritas nesta pesquisa, este trabalho utiliza o conceito de DT de requisitos como:
 “Requisitos

(funcionais

ou

não-funcionais)

não

implementados

ou

implementados parcialmente, que comprometem a qualidade do software,
motivado por uma decisão estratégica e de consenso entre cliente e
fornecedor, que impacta o custo futuro do projeto. Os juros, quando
existentes, incidem sobre o valor atual da dívida”.
Para que exista DT de requisitos, se faz necessária a ocorrência de alteração
da solução “ideal”, para uma de menor valor (não ideal). É preciso que se tenha
escolhido ter um sistema incompleto por um período, motivado por uma decisão
estratégica acordada entre as partes envolvidas, com impacto no custo futuro do
projeto (ou seja, se for paga, deve ser em outro ciclo ou release). Com base nestas
afirmações, os seguintes cenários são visualizados:
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 Quando a mudança na solução compromete a qualidade do projeto de
forma intencional, tendo este débito impacto no custo futuro do projeto, é
identificada a presença de DT de requisitos.
 Quando esta alteração na solução não compromete a qualidade, é
detectada uma melhoria ou troca da solução existente, não gerando
dívidas. Por exemplo, troca de banco de dados ou linguagem de software.
 Um processo de elicitação e/ou análise de requisitos mal conduzido,
apesar de comprometer a qualidade do projeto, impacta o custo atual do
projeto e não resulta de uma decisão estratégica, nem tão pouco de um
acordo entre cliente e fornecedor. Logo, não produzem dívidas e sim,
defeitos.
 As mudanças não intencionais dependem de uma análise entre os
stakeholders envolvidos (cliente e fornecedor) para definição do que deve
ser tratado como DT de requisitos.
Por meio desta definição, o conceito incomensurável do Ernst (2012) se torna
mensurável, podendo então ser gerido.
O termo “qualidade”, mencionado nesta definição, refere-se à qualidade dos
requisitos, estando relacionada ao valor do produto (que pode ser medida avaliando
a satisfação do cliente) e não com a qualidade intrínseca do software, que está
relacionada com design e codificação.
Segundo Ernst (2012), a solução ideal ou ótima é aquela que utiliza todos os
recursos disponíveis para solucionar um problema sem preocupar-se com nenhum
fator (exemplo: custo, tempo). Brown et al. (2010) definem “ideal” como um estado
hipotético em que o sistema é otimamente bem-sucedido em um ambiente particular.
Para fins práticos de implementação, nesta pesquisa, o termo solução “ideal”
será definido como o conjunto de requisitos solicitado pelo cliente no início de uma
release.
A DT de requisitos pode ser identificada em qualquer fase do ciclo de vida do
software, resultando sempre de uma mudança na solução ideal, com débito de
qualidade intencional, impactando o custo futuro do projeto.
A definição do conceito de DT de requisitos atende o objetivo específico a
seguir, definido na seção 1.2 deste trabalho.
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 Definir um conceito de DT de requisitos, de modo a ampliar o
conhecimento sobre a sua abrangência e limitações.
2.6. Conclusão do Capítulo
Brown et al.(2010) definem DT como uma situação em que a qualidade do
código a longo prazo é trocada por ganhos de curto prazo. Embora o conceito tenha
sido tradicionalmente aplicado aos compromissos no código, também se manifesta
no sistema na fase de Engenharia de Requisitos.
Apesar da importância da engenharia de requisitos no processo de
desenvolvimento de software, não há consenso entre as pesquisas sobre a definição
deste conceito. Os requisitos são a validação final de sucesso do projeto, uma vez
que são a manifestação dos anseios dos envolvidos em relação ao sistema e sendo
assim, devem ser tratados como objetos fundamentais na concepção do sistema, e
preservados durante todo o ciclo de vida (ERNST, 2012).
A partir da revisão sistemática realizada, pode-se afirmar que a DT de
requisitos ainda não é um tópico de pesquisa maduro, apresentando notória
escassez literária relacionada ao termo em questão. Diante do que foi apresentado,
é reforçada a ideia que a DT de requisito não possui tanto destaque quanto as
demais dívidas, sobretudo a de codificação. É provável que o motivo, seja a falta de
um consenso entre os pesquisadores de que a dívida de requisitos deve ser
considerada como um tipo de DT ou não (ALVES et al., 2014).
Os métodos de identificação, medição e gerenciamento específicos para a DT
de requisitos encontrados na revisão ainda carecem de ampliação de seu uso no
meio científico e aplicação em ambientes reais, validando a sua eficiência/eficácia.
Já os métodos mais conhecidos e utilizados na academia, necessitam abranger
apropriadamente a dívida de requisitos.
Com base neste contexto, este estudo pretende, por meio da adaptação do
método de identificação, medição e gerenciamento da DT de Seaman e Guo (2011),
identificar, medir o débito de requisitos, possibilitando seu uso no gerenciamento
destas dívidas, colaborando para a abrangência da aplicação da DT em requisitos
de software.
Um dos propósitos desta pesquisa é encontrar maneiras de garantir que a DT
de requisitos alcance uma visibilidade adequada e deste modo possa ser
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considerada em processos de tomada de decisão sobre quais dívidas devem, ou
não serem pagas.
Diante disso, nas próximas seções, será feito um relatório de uma pesquisaação conduzida em uma empresa de telecomunicações sobre como implementar um
método de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos.
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3 PESQUISA-AÇÃO: MÉTODO
Neste capítulo é apresentada a justificativa para a escolha da pesquisa-ação,
os ciclos da pesquisa, os projetos selecionados, os participantes da pesquisa e
finalizando com o planejamento da coleta e análise dos dados.

3.1. Visão Geral Sobre a Pesquisa-Ação
O surgimento da pesquisa-ação remete há mais de sessenta anos.
Inicialmente foi utilizada nos Estados Unidos, por Kurt Lewin, durante a segunda
guerra mundial, posteriormente foi desenvolvida pelo mundo como uma abordagem
específica em Ciências Sociais.
Esse tipo de pesquisa consiste em um método que tem como objetivo a
ampliação do conhecimento científico, além de promover uma melhoria na
organização ou comunidade onde a pesquisa está sendo realizada (DICK, 1993;
KOCK et al.,1997), por meio de uma ação deliberada de transformação da realidade
investigada (BEZERRA e TANAJURA, 2015).
Para Reason e Torbert (2001), a pesquisa-ação não tem como principal
contribuição a ampliação do conhecimento em um campo, ou mesmo desenvolver
uma teoria absoluta, mas sim forçar um vínculo mais direto entre o conhecimento
intelectual/teoria e a ação, para que cada investigação contribua diretamente para o
crescimento das pessoas humanas e suas comunidades.
Thiollent (2011) afirma que a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social
realizada com o intuito de resolver um problema coletivo, no qual os pesquisadores e
os participantes representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo
ou participativo. De modo que as pessoas implicadas possuem algo a ‘dizer’ ou
‘fazer’, além da preocupação de que o conhecimento gerado não seja de uso
exclusivo do grupo investigado.
Este tipo de pesquisa possui caráter qualitativo, uma vez que o pesquisador é
capaz de reduzir a distância entre a teoria e os dados, o contexto e a ação, usando a
compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação (BERTO e
NAKANO, 1998).
Na pesquisa-ação, os pesquisadores desempenham um papel ativo no
equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação
das ações desencadeadas em função dos problemas (GUMMESSON, 2000). Esta é
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uma característica da pesquisa-ação que a difere dos demais métodos, pois o
pesquisador não se coloca como um observador afastado do objeto de pesquisa,
mas deliberadamente interfere com ações, interagindo com os membros da
instituição onde a pesquisa é realizada.
Gummesson (2000) expande este conceito ao apresentar as dez principais
características da pesquisa-ação. Estas características serão relacionadas com a
presente pesquisa na seção 3.2:
a) O pesquisador é o responsável por executar a ação. Não cabe a ele
somente observar, e sim participar ativamente da ação;
b) A pesquisa-ação sempre envolve dois objetivos: resolver um problema e
contribuir com a ciência;
c) A pesquisa-ação é interativa. Por se tratar de uma sequência de eventos,
os atores precisam trabalhar juntos e se adaptarem às contingências da
história que se encontra em desenvolvimento, resultando em uma
profunda interação entre pesquisador e as pessoas envolvidas na situação
investigada;
d) A pesquisa-ação visa desenvolver uma compreensão holística. O
pesquisador precisa ter um entendimento completo de como o sistema
funciona;
e) A pesquisa-ação é extremamente relacionada com a mudança, sendo
aplicável na compreensão, planejamento e implementação de mudanças
nas empresas e outras organizações;
f) A pesquisa-ação requer uma compreensão do quadro ético, valores e
normas existentes na organização envolvida na pesquisa;
g) A pesquisa-ação pode incluir todos os tipos de métodos de coleta de
dados. Métodos de coleta de dados da pesquisa tradicional podem ser
utilizados na pesquisa-ação. Ferramentas qualitativas e quantitativas,
como entrevistas e pesquisas, são comumente usadas;
h) A pesquisa-ação exige uma ampla compreensão do ambiente corporativo,
das condições de negócios, da estrutura e da dinâmica das operações;
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i) A pesquisa-ação deve ser realizada em tempo real, embora uma
retrospectiva também seja aceitável. A pesquisa-ação é um estudo de
caso ''ao vivo'', que se escreve no tempo em que acontece;
j) O paradigma da pesquisa-ação requer seus próprios critérios de
qualidade, não devendo ser julgado pelos critérios da ciência positivista
(como simulações matemáticas, pesquisas experimentais, surveys, etc.),
mas sim por critérios estabelecidos por ele próprio.
Estas características devem ser consideradas durante todos os passos da
pesquisa-ação, que segundo Coughlan e Coghlan (2002), podem ser agrupados em
três fases principais:
a) Preliminar – entendimento do contexto e do propósito da pesquisa;
b) Condução – compreende seis estágios: reunir, retornar e analisar dados,
planejar, implementar e avaliar ações;
c) Monitoramento – monitoramento para extração do aprendizado.
3.1.1. Ciclos da Pesquisa-Ação
Para Coughlan e Coghlan (2002), a pesquisa-ação é uma sequência de
eventos e uma abordagem para a resolução de problemas. Como uma sequência de
eventos, ela inclui ciclos iterativos de coleta de dados, alimentação, análise,
planejamento, ação e avaliação, levando a uma maior coleta de dados, e assim
sucessivamente. Como abordagem, ela não só produz soluções para os problemas
imediatos, mas também, a aprendizagem concebida a partir de resultados
intencionais ou não intencionais, além de contribuição para o conhecimento
científico e para a teoria.
Um ciclo da pesquisa de ação, segundo Coughlan e Coghlan (2002), consiste
em um pré-passo, que é responsável pela compreensão do contexto do projeto, e
mais seis passos básicos (Figura 5), sendo que a fase de monitoramento está
presente em cada um destes seis passos:
1) Contexto e Propósito - Compreensão do contexto da pesquisa e o propósito
para a sua realização, justificando-se também a ação requerida assim como a
própria pesquisa.
2) Condução:
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a) Coleta de dados: trata-se do diagnóstico e/ou dados coletados quando a
pesquisa encontra-se em andamento. Diagnosticar envolve nomear quais
são os problemas, com base em quais ações serão planejadas e aceitas;
b) Feedback dos dados: retorno dos dados para a organização visando a
disponibilizá-los para análise;
Figura 5 – Ciclo da Pesquisa-Ação

Fonte: Adaptado de Coughlan e Coghlan (2002)

c) Análise dos dados: trata-se da análise dos dados coletados com a
participação do pesquisador e dos envolvidos na pesquisa;
d) Planejamento da ação: definição e plano da intervenção que será
realizada, decorrente da análise do contexto e finalidade do projeto, do
enquadramento da questão e do diagnóstico;
e) Implementação: implementação dos planos e realização das intervenções;
f) Avaliação: os resultados da ação, intencionais e não intencionais, são
examinados com o objetivo de ver:
(i) Se o diagnóstico original estava correto;
(ii) Se a ação tomada estava correta e apropriada;
(iii) O que alimenta o próximo ciclo de diagnóstico, planejamento e
ação.
3) Monitoramento - monitoramento contínuo de cada um dos seis passos
anteriores, validando como estão sendo conduzidos e qual é o aprendizado
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gerado. Este monitoramento pode ser executado de diferentes modos, à
medida que a pesquisa avança por meio dos passos da fase de condução.
Cada ciclo da pesquisa-ação leva a outro ciclo, e assim, os passos de
condução ocorrem de forma contínua ao longo do tempo, conforme ilustrado na
Figura 6.

Figura 6 – Espiral de Ciclos da Pesquisa-Ação

Fonte: Adaptado de Coughlan e Coghlan (2002)

3.2. Caracterização da Condução da Pesquisa-Ação
Para que o planejamento de execução da pesquisa pudesse ser realizado, foi
preciso determinar qual método de pesquisa seria utilizado. Assim, algumas
características da pesquisa-ação citadas por Gummesson (2000), na seção 3.1,
foram comparadas na Tabela 9, traçando um paralelo com a presente pesquisa.
Tabela 9 – Tabela Comparativa das Características da Pesquisa-Ação
Características da Pesquisa-Ação

Comparativo com a Presente Pesquisa

O pesquisador é o responsável

A pesquisadora é a responsável pela condução da

por executar a ação.

pesquisa, participando ativamente da sua aplicação
e refinamento.

A pesquisa-ação sempre envolve

Propõe uma abordagem de identificação, medição

dois objetivos: resolver um

e gerenciamento da DT de requisitos, pautada em

problema e contribuir com a

conceitos teóricos que são refinados ao longo da

ciência.

pesquisa.

A pesquisa-ação é interativa.

Conta com a participação da pesquisadora em
conjunto com toda área organizacional envolvida
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Características da Pesquisa-Ação

Comparativo com a Presente Pesquisa
na execução da pesquisa.

A pesquisa-ação é extremamente

A motivação principal da pesquisa foi promover

relacionada com a mudança.

uma mudança nos processos de engenharia de
requisitos, que possibilitasse identificar e gerir a DT
de requisitos.

A pesquisa-ação requer uma

Por ser colaboradora de uma das empresas

compreensão do quadro ético,

pesquisadas, a pesquisadora tem a preocupação e

valores e normas.

obrigação de respeitar as exigências de ética e
confidencialidade

destas

organizações

e

dos

participantes, no que tange aos resultados desta
pesquisa.
A pesquisa-ação pode incluir

Por exemplo, informações obtidas por meio de

todos os tipos de métodos de

seminários, reuniões com analistas, especialistas,

coleta de dados.

diretores e gerentes, questionários, investigação de
documentos e observações.

A pesquisa-ação exige uma ampla

A pesquisadora ocupa uma posição de participante

compreensão do ambiente

ativa nas ações propostas pela pesquisa e possui

corporativo.

experiência em projetos semelhantes, atuando
exatamente na área em que a pesquisa é aplicada.

A pesquisa-ação deve ser

A presente pesquisa-ação será realizada durante

realizada em tempo real.

os meses de agosto, setembro e outubro de 2017.
Tendo neste período, a realização da coleta dos
dados relevantes para a redação deste trabalho.

Fonte: Elaborado pela autora

Desta forma, pode-se concluir que as características desejáveis para a
condução de uma pesquisa-ação foram adotadas nesta pesquisa.
Na seção 3.3, será apresentada a forma como a Pesquisa-Ação será aplicada
durante o desenvolvimento da pesquisa realizada neste trabalho.

3.3. Delineamento do Projeto da Pesquisa
Com o propósito de responder as questões da pesquisa descritas na seção
1.2 deste documento, este estudo irá utilizar uma revisão sistemática da literatura e
o método de pesquisa-ação proposto por Coughlan e Coghlan (2002), simplificando
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a fase de condução em quatro passos principais: Planejamento da Ação,
Implementação, Avaliação e Monitoramento (Figura 7).
Figura 7 – Simplificação do Método de Coughlan e Coghlan (2002)

Fonte: Elaborado pela autora

A síntese das atividades envolvidas neste projeto de pesquisa está descrita
abaixo:
1) Revisão Bibliográfica e Sistemática: Revisão do estado da arte para auxiliar
no entendimento do conceito de DT de requisitos e identificar os métodos
e/ou técnicas existentes para identificar, mensurar e gerenciar este tipo de
débito, auxiliando assim, na resposta da seguinte questão de pesquisa,
apresentada na seção 1.2:
(i) Quais métodos de identificação, medição e gerenciamento da
DT de requisitos existem na literatura e podem ser utilizados na
pesquisa-ação?
2) Pesquisa-Ação: Composta por uma fase preliminar, seguida por dois ciclos
utilizando a mesma estrutura informada abaixo:
 Fase Preliminar – Contexto: A falta de conhecimento sobre o evento DT,
visibilidade e meios para identificá-lo, gerenciá-lo e monitorá-lo. Propósito:
Dar visibilidade ao débito e proporcionar uma gestão mais eficiente, com o
débito identificado e mensurado.
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 Ciclos da Pesquisa-Ação: Identificar, medir e gerenciar a DT de requisitos
de dois projetos da empresa pesquisada.
Planejamento: Alterar o processo de definição de escopo para que seja
possível detectar projetos com DT de requisitos, tanto na fase inicial
quanto na fase de mudança de requisitos. Catalogar as dívidas de
requisitos identificadas e mensurá-las para gerar os insumos para o seu
gerenciamento.
(i) Realizar seminário para disseminar o conhecimento sobre a
metáfora da DT e os meios propostos nesta pesquisa para
mantê-la visível.
(ii) Adaptar o documento de Resposta de Estimativa (RE), com a
inclusão da pergunta-chave para detecção de DT de requisitos.
(iii) Adaptar o modelo de registro da DT criado por Seaman e Guo
(2011).
(iv) Criar um modelo de registro de DT, utilizando uma tarefa na
ferramenta

Jira

Software

(ferramenta

de

controle

de

desenvolvimento de software da empresa Atlassian).
(v) Separar dois projetos que foram identificados com DT de
requisitos para utilização na pesquisa-ação.
(vi) No final do último ciclo, realizar um seminário para todos os
envolvidos na pesquisa-ação. Aplicar um questionário a fim de
avaliar os efeitos do uso desta abordagem como um todo.
Implementação:
(i) Aplicar o RE adaptado nos projetos oriundos da empresa
cliente.
(ii) Identificar e medir as DTs de requisitos identificadas nos
projetos selecionados.
(iii) Realizar o comparativo de juros e risco para definir uma
recomendação para a tomada de decisão (gerenciamento da
DT).
(iv) Registrar estas informações na ferramenta Jira, gerando um
artefato de análise da dívida de requisitos identificada.
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(v) Realizar reunião com envolvidos para revisar os artefatos
criados (registro da DT e RE) e discutir as dificuldades
encontradas em cada ciclo.
(vi) Anexar o artefato de análise da DT de requisitos na mesma
ferramenta de compartilhamento de arquivos com o cliente,
usada para a RE, inclusive no mesmo diretório.
Avaliação:
(i) Validar quantos projetos foram analisados durante os ciclos.
(ii) Validar se o conceito de DT foi ampliado entre os envolvidos.
(iii) Validar o tempo gasto e a dificuldade encontrada no
preenchimento deste modelo.
(iv) Validar se o registro da DT na ferramenta indicada propiciou o
grau de visibilidade necessário para este evento.
(v) Validar a concordância entre a ação “recomendada” no final da
análise e a percepção do analista.
(vi) Validar se o artefato de análise da dívida gerou os insumos
necessários para a tomada de decisão sobre quais dívidas
pagar, auxiliando assim, no seu gerenciamento.
Monitoramento: O principal aprendizado esperado para cada ciclo é
avaliar se o método proposto é capaz de identificar e medir DT de
requisitos na fase de definição de escopo, fornecendo os atributos
necessários para uma tomada de decisão mais assertiva. Também será
observada se a execução de cada ciclo tornará o conceito de DT mais
consistente entre os envolvidos. Os resultados devem auxiliar na resposta
da questão apresentada na seção 1.2:
(ii) “Como identificar e medir a DT de requisitos, de forma a permitir
o seu gerenciamento?”
(iii) “Como garantir que a DT alcance uma visibilidade adequada
para que assim possa ser considerada em processos de tomada
de decisão?”.
3) Discussão Final: Consolidação e análise dos dados obtidos durante a
pesquisa, para elaboração das considerações finais.
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3.3.1. Principais Aspectos do Projeto da Pesquisa-Ação
3.3.1.1.

Empresas Participantes

As empresas que farão parte desta pesquisa atuam no setor de
telecomunicações. Tratam-se de 2 empresas do setor, sendo uma fornecedora de
serviços, onde a pesquisa será realizada, e outra cliente, que atua como solicitante
do serviço. Para preservar o anonimato destas empresas, a empresa fornecedora de
serviços será denominada “Telco FS” e a empresa cliente será intitulada “Telco Cli”
neste estudo.

3.3.1.2.

Projetos Selecionados para a Pesquisa

A empresa Telco FS, é responsável pela manutenção e atualização do
sistema que controla em tempo real todas as operações da telefonia móvel pré-paga
nacional da empresa Telco Cli, sendo assim, os projetos escolhidos atuam
exclusivamente neste sistema, realizando atualizações.
A metodologia utilizada para desenvolvimento de software na empresa Telco
FS é híbrida, tendo projetos desenvolvidos com metodologias ágeis, e outros no
modelo tradicional cascata.
Para esta pesquisa-ação serão selecionados 2 projetos da empresa Telco Cli,
atendidos pela empresa Telco FS, de acordo com os seguintes critérios:


Os projetos selecionados devem conter DT de requisitos, identificada por
meio da pergunta-chave para detecção de DT de requisitos, informada no
item 3.3.3.1 deste documento.



Os projetos devem ser desenvolvidos utilizando o modelo clássico de
desenvolvimento de software - Cascata. Vide seção 5.3 Limitações da
Pesquisa.

Conforme mencionado no tópico 3.3.1.1, para garantir o anonimato solicitado
pelas empresas participantes, o detalhamento dos projetos não poderá ser
aprofundado.

3.3.1.3.

Participantes da Pesquisa

A pesquisa-ação exige uma ampla compreensão do ambiente corporativo ou
organizacional, as condições de negócios ou de prestação de serviços, a estrutura e
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a dinâmica dos sistemas operacionais e os fundamentos teóricos desses sistemas.
O pré-entendimento refere-se ao conhecimento que o pesquisador da ação traz ao
projeto de pesquisa. (GUMMESSON, 2000).
A autora deste estudo trabalha na Empresa Telco FS há mais de 6 anos,
atuando nas áreas de parametrização, arquitetura de solução e atualmente em
requisitos de software. Por fazer parte da equipe responsável pelos projetos
selecionados, ela irá exercer um papel de participante ativa tanto na execução da
pesquisa como no projeto em si.
Dentre todas as pessoas envolvidas nos dois projetos na Telco FS, foram
selecionados cinco (contando com a pesquisadora), que estarão relacionadas
diretamente com pesquisa, como pode ser visto na Tabela 10.
Tabela 10 – Participantes da Pesquisa
Quantidade
Função no
Responsabilidades no Projeto
de Pessoas
Projeto
3
Analista
de Atua na fase inicial do projeto, definindo o escopo da
Requisitos da solução, com o detalhamento macro dos requisitos,

1

Empresa

estimativa de custo e prazo do projeto para aceite do

Telco FS

cliente.

Pesquisadora

Responsável pela elaboração do cronograma da área,

Analista

de definição de escopo da solução para novos projetos

Requisitos da solicitados pelo cliente, elicitação, análise e especificação
Empresa

dos requisitos.

Telco FS
1

Especialista

Responsável pela definição da arquitetura de projetos de

do Sistema

alta complexidade, atividades de consultoria na Telco Cli e
apoio técnico aos analistas de requisitos.

Fonte: Elaborado pela autora

Os participantes da pesquisa, exceto a pesquisadora, serão escolhidos pelos
gerentes responsáveis pelos projetos selecionados.

3.3.1.4.

Coleta e Análise de Dados

A pesquisa-ação pode incluir todos os tipos de métodos de coleta de dados,
não excluindo o uso de métodos de coleta de dados da pesquisa tradicional. As
ferramentas qualitativas e quantitativas, como entrevistas e pesquisas, são
comumente usadas. Dados qualitativos envolvem palavras, descrições, fotos,
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diagramas, etc., enquanto os quantitativos envolvem números. A análise quantitativa
é realizada mediante estatística e a análise qualitativa é feita por meio de
categorização e classificação. O que é relevante na pesquisa-ação é que o
planejamento e o uso dessas ferramentas sejam bem pensados com os membros da
organização e sejam claramente integrados no processo de pesquisa-ação
(GUMMESSON, 2000).
No início do primeiro ciclo da pesquisa-ação será realizado um seminário para
os participantes da pesquisa que trabalham na empresa Telco FS, sobre as
informações teóricas da pesquisa e as atividades a serem feitas.
Ao finalizar o último ciclo, um novo seminário será realizado para os
participantes da pesquisa, a fim de validar o modelo proposto e melhorias indicadas
para o mesmo e será enviado um questionário para os participantes da pesquisa por
e-mail, que devem responder individualmente ou em grupo, dependendo da questão.
A aplicação do questionário tem como objetivo obter evidências sobre os
resultados da abordagem, validando se o propósito da pesquisa foi alcançado,
evidenciando as oportunidades e adversidades encontradas durante o processo. As
adaptações na abordagem, assim como, a validação da continuidade do processo
de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos na organização
também serão questionados. Reuniões intermediárias serão realizadas no decorrer
dos ciclos.
O processo de coleta de dados, análise e observação será realizado de forma
flexível (quando os parâmetros chave da pesquisa podem ser alterados ao longo do
estudo) e utilizará as fontes de dados, descritas abaixo:
a) Notas de reunião obtidas nos seminários;
b) Notas das reuniões;
c) Questionário aplicado após o término do último ciclo;
d) Dados obtidos pela pesquisadora durante a execução dos dois ciclos da
PA.
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 perguntas do questionário serão agrupadas em categorias,
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organizando assim as ideias recorrentes e enumerando a quantidade de vezes que
estas foram citadas.
A lista de seminários, reuniões e questionários está informada na Tabela 11.
Tabela 11 – Lista de Seminários, Reuniões e Questionários
Evento

Empresa

Descrição

Participante

Seminário 1

Telco FS

Reunião

Telco FS

Seminário 2

Telco FS

Questionário Telco FS

A autora da pesquisa apresenta aos participantes da
pesquisa, a motivação e o objetivo da pesquisa, o conceito
da DT de requisitos, o modelo de identificação e medição da
DT adaptado de Seaman e Guo (2011) e por fim, as
atividades a serem realizadas por cada participante.
Atividade realizada antes de Iniciar o ciclo 1.
A autora, o especialista e o analista de requisitos
responsável pelo registro da DT validam o conteúdo do
registro da DT antes de enviá-lo à área cliente, assim como
as dificuldades encontradas no seu preenchimento.
Os resultados finais e as sugestões de adaptações no
processo de identificação e medição da DT de requisitos
são discutidos, além dos resultados das atividades
realizadas durante todos os ciclos.
Aplicação de um questionário para obter evidências sobre a
efetividade da abordagem na identificação e medição da
DT, além da recomendação para o seu gerenciamento.
Atividade realizada após encerrar o último ciclo.

Fonte: Elaborado pela autora

Apresentadas as atividades da pesquisa e os principais aspectos do projeto, é
possível então, detalhar melhor cada passo da pesquisa-ação.

3.3.2. Contexto do Projeto (Fase Preliminar)
Antes de iniciar os ciclos, é apresentada a situação atual das empresas
envolvidas na pesquisa em relação ao gerenciamento da DT de requisitos,
identificando os principais problemas a serem trabalhados ou corrigidos nas
organizações. Posteriormente, no desenvolvimento efetivo do trabalho, descrito no
capítulo 4, as informações deste item serão mais bem detalhadas.
Partindo deste contexto, dois ciclos da pesquisa-ação serão realizados
contendo a mesma estrutura descrita na Figura 8.
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3.3.3. Condução dos Ciclos da Pesquisa-Ação
Os objetivos principais dos ciclos são identificar e medir a DT de requisitos,
gerando os insumos necessários para o seu gerenciamento, porém, para que estas
metas possam ser alcançadas, é necessário primeiramente detectar os projetos que
possuem DT de requisitos. Para isso, algumas atividades terão que ser realizadas
previamente pela pesquisadora no passo de planejamento dos ciclos, conforme o
fluxo informado na Figura 8. Este fluxo exibe as principais atividades dos ciclos de
forma genérica.
A fim de facilitar o entendimento do leitor nesta subseção, as atividades
“Detectar Projetos com DT de Requisitos” e “Identificar, Medir e Gerir a DT de
Requisitos” (do passo de implementação genérica – Figura 8) serão distribuídas nas
duas próximas subseções, de acordo com os passos de planejamento,
implementação e monitoramento da pesquisa-ação (Figura 7).
Figura 8 – Principais Atividades dos Ciclos da Pesquisa-Ação

Fonte: Elaborado pela autora

O passo de avaliação contará com um tópico próprio, por conter dados que
não são exclusivos de cada atividade do passo de implementação genérico, mas
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dos ciclos como um todo.
Nesta pesquisa-ação, o termo “projeto” representa um conjunto de requisitos
solicitado pelo cliente e que deve ser implementado em uma dada release.

3.3.3.1.

Atividade – Detectar Projetos com DT de Requisitos

Esta atividade é responsável por detectar os projetos elegíveis para utilização
na pesquisa-ação. A Figura 9 exibe as principais sub-atividades realizadas e o passo
da pesquisa-ação a que se refere.
A detecção de DT de requisitos pode ocorrer tanto na fase inicial do ciclo de
vida do software, no momento em que é definida a solução de alto nível para
atender a necessidade do cliente, como nas demais fases do ciclo de vida, por meio
de solicitações de mudanças na solução que está sendo desenvolvida.
Em ambas as situações, é gerado um documento contratual com as
informações da solução, aqui, denominado Resposta da Estimativa (RE). Este
documento é detalhado no decorrer deste tópico.
No passo de planejamento do primeiro ciclo, pretende-se adaptar o (RE), com
a inclusão de uma pergunta chave (Figura 10) capaz de detectar projetos com DT de
requisitos.
Figura 9 – Fluxo de Sub-Atividades para Detecção de Projetos com DT de Requisitos

Fonte: Elaborado pela autora

Ao introduzir a pergunta chave no documento que define a solução inicial ou
uma mudança (RE), projetos com DT de requisitos poderão ser identificados.
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Figura 10 – Pergunta-Chave para Detecção de Projetos com DT de Requisitos
Questão

Pergunta Chave

Resposta

Questão 1

A solução dada para este projeto Sim ou Não
atende plenamente todos os requisitos
do cliente?

Fonte: Elaborado pela autora

A existência de DT de requisitos é evidenciada, quando a resposta do
questionamento “A solução dada para este projeto atende plenamente todos os
requisitos do cliente?” é negativa. Quando a resposta é positiva, tem-se uma
solução melhor ou igual a inicial. Neste caso, sem incidência de DT de requisitos.
Se a solução fornecida não atende de forma satisfatória todos os requisitos,
significa que existe um débito. Se o responsável pela definição da solução tem
ciência do débito, a escolha de implementar uma solução diferente da atual (com
alteração, inclusão, ou exclusão de requisitos) é estratégica, motivada por algum
ganho e, portanto, intencional.
Antes de iniciar o passo de implementação, um seminário sobre os conceitos
envolvidos na pesquisa, a motivação e as atividades pertinentes a cada participante
da pesquisa da empresa Telco FS será apresentado.
Durante o período de execução da pesquisa-ação, a pergunta-chave para
detecção de projetos com DT de requisitos será adicionada à RE da empresa Telco
FS e aplicada em todos os novos projetos e nas mudanças de projetos existentes.
Por se tratar de um documento já produzido pela empresa, não houve mudança no
processo de resposta de estimativas, somente no documento em questão.
A empresa cliente comunica a sua necessidade por meio de reuniões
semanais entre os analistas de requisitos da Telco FS e analistas funcionais da
empresa Telco Cli. Nestas reuniões, a área cliente realiza uma solicitação de
orçamento à empresa fornecedora de serviços, e esta, fica responsável por retornar
este orçamento em até três dias úteis, por meio do documento de Resposta da
Estimativa. Esta solicitação também pode ser feita via e-mail (da Telco Cli para a
Telco FS).
O RE atua como um documento contratual, que protocola o que será feito,
como, em quanto tempo e o custo. A validade é de três meses e o custo é de 5% do
valor total do “projeto”, que pode ser restituído quando o cliente aceita a realização
do mesmo. A solução é descrita utilizando requisitos de alto nível e a forma como
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serão implementados. De posse deste documento, o cliente pode decidir entre abrir
um pedido, aceitando assim a proposta enviada, ou não abrir, desistindo da mesma.
Entretanto, neste caso, o cliente assume o valor da criação do documento, sem
restituição.
A inclusão da pergunta chave no RE possibilita a identificação de projetos
com DT de requisitos que serão utilizados nesta pesquisa, conforme critério
informado no tópico 3.3.1.2. Estes projetos terão as suas DT de requisitos
identificadas e mensuradas na atividade seguinte.
Ao atingir a quantidade de projetos necessários para o desenvolvimento da
pesquisa, o item de detecção de DT na RE deixará de ser preenchido.
A pesquisadora deverá monitorar cada passo da pesquisa-ação, a fim de
extrair todo o conhecimento gerado neste processo. Nesta atividade, o principal
aprendizado esperado é compreender como a DT de requisitos se manifesta na fase
de definição de escopo e se o método proposto é capaz de detecta-la, sem alterar
os conceitos de engenharia de requisitos tradicional em sistemas de informação.

3.3.3.2.

Atividade – Identificar, Medir e Gerir a DT de Requisitos

O motivo para identificar e medir a DT é o de facilitar a tomada de decisão e
esta ação é a base para o gerenciamento da DT. Nesta atividade, pretende-se
identificar, medir e gerar uma tomada de decisão para cada dívida encontrada nos
projetos selecionados na atividade anterior, além de registrá-las na ferramenta Jira.
No método de Seaman e Guo (2011), o processo de identificação da dívida, é
caracterizado pela identificação do tipo de DT encontrado (vide subseção 2.4.1).
Como nesta abordagem será tratada somente a DT de requisitos, este processo
contará com a identificação dos atributos de rastreabilidade e a descrição do débito.
O processo de medição utilizará cinco parâmetros (esforço atual, valor dos juros,
probabilidade dos juros, benefício e risco para o negócio). Como resultado, esperase que os insumos necessários para o gerenciamento da dívida sejam gerados,
assim como uma recomendação para a tomada de decisão sobre o pagamento do
débito.
A análise gerada para a tomada de decisão (campo recomendação da Tabela
12) resulta da combinação das métricas “grau do benefício” e “estimativa de risco”,
realizada por meio de uma matriz de apoio. Esta análise, assim como a tomada de

82

decisão em si (estado final) compreendem a gestão da DT de requisitos. Todavia,
devido a uma restrição de escopo, a validação da tomada de decisão não será
efetuada nesta pesquisa-ação, somente a análise com a ação recomendada para
gerir o débito.
O fluxo das sub-atividades pode ser visto na Figura 11, em conjunto com o
passo da pesquisa-ação a que se refere.
Figura 11 – Fluxo de Sub-Atividades para Identificação, Medição e Gerenciamento da DT
de Requisitos

Fonte: Elaborado pela autora

Adaptação do Método de Seaman e Guo (2011)
Este método propicia uma tomada de decisão baseada na taxa de juros da
dívida, decidindo pelo pagamento da dívida sempre que o valor de juros for superior
ao custo atual, porém, o impacto no objetivo do projeto não é avaliado, como pode
ser observado no detalhamento deste método descrito na subseção 2.4.1.
Neste cenário, caso a presença da dívida provoque um impacto negativo para
o objetivo do projeto e os seus juros sejam baixos, a priorização do pagamento não
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será indicada pelo modelo, e a ação de postergação no pagamento do débito pode
prejudicar completamente a existência do mesmo.
Partindo deste contexto, o fator risco para o negócio foi inserido ao modelo de
Seaman e Guo (2011), a fim de dar mais robustez ao processo de gestão da dívida,
validando o impacto da existência da dívida para o projeto e a probabilidade que
este evento ocorra. Desta forma, pretende-se cobrir uma quantidade maior de
cenários, possibilitando o aumento da assertividade na tomada de decisão.
A estimativa de risco será combinada com o valor do benefício (valor dos
juros * probabilidade de juros) em uma matriz de apoio para tomada de decisão, a
fim de facilitar a tomada de decisão sobre o pagamento da dívida.
Para identificar as dívidas de requisitos existentes no projeto, a seguinte
pergunta deve ser feita pelo stakeholder responsável pelo registro: “Se a solução
informada não atende de forma plena os requisitos do cliente, o que falta para que
ela possa atender?”.
A resposta a este questionamento é realizada com base em requisitos não
implementados, implementados parcialmente ou indevidamente, conforme a
definição da DT de requisitos informada na seção 2.5. Para cada dívida identificada
deverá ser criado um registro.
Tabela 12 – Modelo de Registro da DT de Requisitos
Estimativa/DT

221569/01

Data

03/01/2017

Responsável

Mila (Analista de Requisitos)

Tipo de DT

DT de Requisitos

Requisito Impactado

RF08 – Efetuar consulta X

Localização

Módulo Y

Descrição

O módulo Y será desenvolvido parcialmente, permitindo que
alguns elementos arquiteturais sejam desconsiderados, o que
possibilitará uma limitação de uso desta funcionalidade no futuro.

Estimativa
Esforço Atual

de 80J - Médio (Quantidade e nível de esforço para o pagamento da
dívida nesta release)

Estimativa do Valor 16J (Quantidade de esforço extra para efetuar o pagamento da
dos Juros
Estimativa
Probabilidade

dívida no futuro)
de 0.8 - Alta (Elevada possibilidade de esforço extra, caso a
dos modificação seja realizada no futuro)
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Juros
Benefício

12.8J - Baixo (Probabilidade dos Juros * Valor dos Juros)

Estimativa de Risco Extremo (Probabilidade da presença da dívida comprometer os
para o Negócio
Release

objetivos do negócio associada ao grau de impacto)

Candidata 13.0 (Release candidata para o pagamento da dívida)

para Pagamento
Recomendação

“Pagar Imediatamente” ou “Monitorar” (Análise do Benefício e do
Risco)

Estado Final

“Pago” ou “Pendente”

Fonte: Adaptado de Seaman e Guo (2011)

Estimativa/DT – Número de identificação do projeto que possui a DT em
questão/número sequencial identificador da DT.
Data – Data de identificação da DT.
Responsável – Pessoa responsável pela identificação e catalogação da DT.
Tipo de DT – Tipo de DT identificada. Para esta pesquisa, somente a DT de
requisitos será validada.
Requisito Impactado – Identificação do requisito funcional (RF) ou nãofuncional (RNF) impactado pela DT. Este requisito pode não ter sido implementado,
implementado parcialmente ou implementado de forma não satisfatória.
Localização – Local onde a dívida pode ser encontrada. Exemplo: sistema,
método, módulo, etc.
Descrição – Descrição sucinta da DT.
Estimativa de Esforço Atual - O esforço atual refere-se ao custo de corrigir o
problema técnico (isto é, remover a dívida) no momento atual. Este custo deve ser
informado em “jornadas”, pois esta é a unidade utilizada no RE, seguido de uma
representação em escala qualitativa (baixo, médio, alto).
Nas empresas pesquisadas, uma jornada equivale a oito horas de trabalho
utilizando um único recurso humano.
Para realizar esta estimativa, os dados históricos de esforço devem ser
usados para alcançar um valor mais preciso (SEAMAN et al., 2011). 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 DT. Até mesmo uma estimativa de um
especialista pode ser considerada nesse contexto.
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A pesquisadora sugeriu valores para a classificação de alto, médio e baixo
esforço atual. Esta escala leva em consideração o valor total do projeto em análise.
 Alto – maior que 20% do valor total do projeto;
 Médio – de 10 à 20% do valor total do projeto;
 Baixo – menor que 10% do valor total do projeto.
Estimativa de Valor dos Juros – O valor dos juros refere-se ao custo extra
para a não correção do problema técnico (ou seja, as consequências da não
remoção da dívida) no momento atual. Diferente do Esforço Atual, que é certo na
presença de uma DT, os juros não são, mas tem uma probabilidade de ocorrer que
muda ao longo do tempo e é difícil de estimar. Portanto, calcular o valor dos juros
significa estimar a quantidade e a probabilidade de ocorrência deste evento. Por
esse motivo, a Estimativa de Valor dos Juros e a Estimativa de Probabilidade dos
Juros devem ser analisadas em conjunto.
Apesar de Seaman e Guo (2011) sugerirem a apresentação deste campo em
uma escala qualitativa, esta estimativa será exibida em jornadas, a fim de trazer
mais realismo a este cálculo, que indica quanto de esforço a mais será necessário
para pagar a dívida na próxima release. O cálculo será efetuado tendo como base a
Estimativa de Esforço Atual. Caso, este campo seja preenchido com o valor “0”,
significa que para esta dívida não é prevista a incidência de juros, na situação de
postergação do pagamento para a próxima release.
Na pesquisa-ação, sempre que necessário, o especialista do sistema será
consultado, a fim de propiciar uma análise mais assertiva deste atributo, além da
validação da existência de DT semelhantes no histórico do sistema.
Neste item, o especialista da Telco FS sugeriu a realização de uma previsão
da presença de eventos que pudessem aumentar o custo futuro da dívida, onerando
a quantidade de esforço atual. Alguns exemplos destes eventos estão citados
abaixo:
a) Aumento de Passivo – Aumento do volume de dados a serem tratados
pela DT no decorrer do tempo;
b) Introdução de Novas Tecnologias;
c) Introdução de Funcionalidades Dependentes ou Relacionadas com Dívida.
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Estimativa de Probabilidade dos Juros – Indica qual é a possibilidade de
uma DT ter aumento na quantidade de esforço caso não seja paga. Para Brown et
al. (2010), é a probabilidade de que uma determinada DT irá de fato ter
consequências visíveis.
A fim de tornar estas informações passíveis de uso na tomada de decisão é
necessário atribuir valores para os níveis “baixo”, “médio” e “alto”. Seguem os
valores utilizados na pesquisa-ação:
 Probabilidade Baixa (20% = 0.2): Dificilmente necessite de esforço extra,
caso a modificação seja realizada no futuro;
 Probabilidade Média (50% = 0.5): Possibilidade eventual da necessidade
de esforço extra;
 Probabilidade Alta (80% = 0.8): Elevada possibilidade de esforço extra,
caso a modificação seja realizada no futuro.
Benefício – Campo de preenchimento sistêmico. Na abordagem de Análise
Custo-Benefício de Seaman et al. (2012), os parâmetros Probabilidade dos Juros e
Valor dos Juros possibilitam calcular o valor do Benefício. Para isso, estes campos
devem ser multiplicados (Probabilidade dos Juros * Valor dos Juros) utilizando os
seus valores numéricos. O resultado extraído é o valor em jornadas do Beneficio.
Na pesquisa-ação, o campo Benefício será preenchido com o seu valor
numérico seguido de um valor de escala, podendo ser “alto”, “moderado” ou “baixo”.
Quando o valor do benefício é igual ou superior ao custo (Estimativa de
Esforço Atual), este benefício é classificado como “alto”. Quando o valor está entre
50 à 99% do custo, é classificado como “moderado” e quando representar menos do
que 50% do custo, será classificado como beneficio “baixo”, como pode ser visto no
exemplo abaixo:
 Probabilidade dos Juros Alta = 0.8
 Valor dos Juros = 30 Jornadas
 Benefício = (0.8 * 30 = 24J - Alto)
 Esforço Atual = 20 Jornadas
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Estimativa de Risco – Este item identifica o risco para o negócio caso esta
dívida não seja paga no momento atual. O risco medido refere-se ao impacto da
existência da dívida no objetivo do projeto e a probabilidade de ocorrência deste
risco. A organização deve determinar que combinações de probabilidade e impacto
resultam em uma classificação de risco extremo, moderado e baixo.
A opinião dos especialistas é necessária para avaliar a severidade do risco,
prevendo o grau de dependência da solução com a dívida em questão, e assim,
determinando a sua localização na matriz de impacto/probabilidade (Figura 12), de
acordo com as definições dos eixos. Os especialistas geralmente são pessoas com
experiência em projetos semelhantes e recentes. (PMBOK, 2014).
A matriz de impacto/probabilidade é baseada na combinação das escalas de
probabilidade e impacto e normalmente é dividida em três zonas coloridas. Neste
estudo, serão utilizadas três tonalidades de cinza, o cinza escuro, o médio e o claro,
correspondendo, respectivamente, ao risco extremo, moderado, e baixo. A zona
cinza escuro está centrada no canto superior direito (impacto e probabilidade
elevada), e a zona cinza claro está centrada no canto inferior esquerdo da matriz
(impacto e probabilidade baixa).
Figura 12 – Matriz de Impacto/Probabilidade
Impacto

Severidade do Risco

Gravíssimo

Risco Moderado

Risco Extremo

Risco Extremo

Risco Extremo

Risco Extremo

Grave

Risco Moderado

Risco Moderado

Risco Extremo

Risco Extremo

Risco Extremo

Médio

Risco Baixo

Risco Moderado

Risco Moderado

Risco Moderado

Risco Extremo

Leve

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco Moderado

Risco Moderado

Risco Moderado

Sem Impacto

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco Baixo

Risco Moderado

Probabilidade

Rara

Baixa

Média

Alta

Muito Alta

Fonte: Elaborado pela autora

Eixo de Probabilidade
Muito Alta: é praticamente impossível evitar que o risco aconteça, por isso
vale a pena pensar em ações de mitigação do impacto do risco depois dele ocorrer
ou na priorização do pagamento da dívida.
Alta: a chance do risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato.
Média: probabilidade ocasional de acontecimento do risco, mas vale a pena
planejar desdobramentos.
Baixa: pouca chance de acontecer algum problema oriundo desse risco.
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Rara: é bastante improvável que o risco aconteça, devendo dar atenção
somente em casos de impacto grave ou gravíssimo para seu projeto.
Eixo de Impacto
Gravíssimo: pode fazer com que o objetivo do projeto não seja alcançado,
pois o produto entregue pode não gerar valor ao cliente.
Grave: compromete de forma acentuada o resultado do projeto, ocasionando
perda parcial de funcionalidades relevantes para o projeto.
Médio: perda momentânea ao longo do projeto que pode ser corrigida a
qualquer momento sem graves danos.
Leve: desvio quase imperceptível dos objetivos do projeto que pode ser
facilmente corrigido.
Sem Impacto: não gera nenhum tipo de problema perceptível para o projeto,
por isso pode ser ignorado em quase todos os casos. Atenção deve ser dada
somente se este risco ocorrer quase com certeza e com muita frequência.
Para cada risco analisado será fornecida uma pontuação que varia de
possibilidade muito alta de acontecer até raro (em relação à probabilidade de
ocorrência) e de sem impacto até gravíssimo (em relação ao impacto que pode ser
ocasionado). Essa pontuação gera uma interseção, que classifica o risco em:
 Risco Extremo;
 Risco Moderado;
 Risco Baixo.
A análise dos riscos tem a função de orientar os envolvidos na administração
da DT. Por exemplo, os riscos com impacto elevado nos objetivos do projeto e com
grande possibilidade de ocorrência estão na zona de risco extremo (cinza escuro) da
matriz e podem exigir uma ação prioritária e estratégias agressivas de resposta,
como o pagamento imediato da dívida. As ameaças que estão na zona de risco
moderado (cinza médio) podem não exigir uma ação proativa de gerenciamento,
além do seu monitoramento. As ameaças na zona de baixo risco (cinza claro) podem
ser ignoradas, pois não devem gerar problemas perceptíveis ao projeto.
A matriz de impacto/probabilidade é uma ferramenta de avaliação qualitativa
dos riscos de um projeto. Análise qualitativa dos riscos é o processo de priorização
de riscos para análise ou ação adicional por meio da avaliação e combinação de sua
probabilidade de ocorrência e impacto. O principal benefício deste indicador é
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habilitar os gerentes de projetos a reduzir o nível de incerteza e focar os riscos de
alta prioridade (PMBOK, 2014), além de ter o seu uso recomendado por se tratar de
um forma rápida e fácil de analisar a importância de se responder riscos específicos
(ADLER et al., 1998).
Release Candidata para Pagamento - Release candidata para o pagamento
da dívida. Item que indica a release para a quitação do débito, a fim de torná-lo
passível de agendamento. Recomenda-se que este campo seja preenchido sempre
com a próxima release.
Recomendação – Campo de preenchimento sistêmico. Retrata de forma
descritiva uma sugestão de gerenciamento para a dívida, com base em uma matriz
de apoio para tomada de decisão. Esta matriz mostra uma combinação do grau do
benefício com a estimativa de risco, tendo em sua interseção qual decisão tomar em
relação ao pagamento da dívida (Figura 13).
O

preenchimento

das

interseções

desta

matriz

foi

realizado

pela

pesquisadora, como uma sugestão inicial, devendo ser validada pelos participantes
da pesquisa durante o seminário 1.
Figura 13 – Matriz de Apoio para Tomada de Decisão
Risco

Recomendação

Extremo

Pagar Imediatamente

Pagar Imediatamente

Pagar Imediatamente

Moderado

Monitorar

Pagar Imediatamente

Pagar Imediatamente

Baixo

Monitorar

Monitorar

Pagar Imediatamente

Benefício

Baixo

Moderado

Alto

Fonte: Elaborado pela autora



Pagar Imediatamente – Sugestão de não adiamento da dívida devido às
consequências negativas para o projeto.



Monitorar – Indica a não necessidade atual de pagamento, por não
comprometer significativamente o objetivo ou o custo do projeto, porém,
deve ser monitorado.

Este campo representa o resultado da análise da dívida, sendo utilizado na
sua gestão, tendo como foco a tomada de decisão.
Estado Final – Item que indica a decisão final da área cliente (Telco Cli) em
relação ao pagamento da dívida. Este campo pode ser preenchido com os valores
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“Paga” ou “Pendente” (valor default). Este campo não terá o seu conteúdo padrão
modificado na pesquisa-ação, servindo para um monitoramento futuro do débito
(vide a seção 5.4 Estudos Futuros).
O registro da DT de requisitos, com todos os campos informados na Tabela
12, será efetuado na ferramenta Jira, para isso, será criada uma tarefa modelo
contemplando este leiaute.
Esta ferramenta já se encontra em uso na empresa Telco FS, sendo este um
dos motivos para a sua escolha, pois os participantes já estão habituados com o seu
funcionamento. O fato de esta ferramenta possuir uma área de monitoramento
também contribuiu para esta decisão.
Para cada dívida identificada, os participantes da pesquisa-ação devem
preencher os campos informados no modelo de registro apresentado na Tabela 12,
finalizando com a definição da “recomendação” (comparativo de juros e risco) para
tomada de decisão. O tempo gasto nesta atividade deverá ser registrado. A
pesquisadora

irá

acompanhar

este

processo,

auxiliando

nas

dúvidas

de

preenchimento.
Ao concluir o registro da DT de requisitos na ferramenta, este artefato será
exportado para PDF e anexado ao mesmo diretório de compartilhamento de
arquivos utilizado pelo RE, para então ser disponibilizado ao cliente. O processo de
compartilhamento da RE com cliente não será alterado, apenas será incluído mais
um documento para análise, quando aplicável.
Antes de disponibilizar os artefatos gerados ao cliente (RE e o registro da DT)
será realizada uma reunião, na Telco FS, com a participação do analista de
requisitos responsável pela identificação e medição da DT, o especialista e a
pesquisadora.
O propósito desta reunião será revisar os artefatos que serão enviados para
apreciação da empresa cliente, discutir as dificuldades encontradas nesta análise e
os resultados obtidos, além de verificar se o registro da DT na ferramenta indicada
propiciou o grau de visibilidade necessário para este evento e se há concordância
entre a ação “recomendada” de forma automática no final da análise e a percepção
do analista.
Não haverá mudança entre os profissionais envolvidos na criação dos RE’s
dos projetos selecionados e os responsáveis pela identificação e medição da DT de
requisitos para estes projetos.
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Nesta atividade, o principal aprendizado esperado é compreender as
características da DT, avaliando a importância e o relacionamento de cada atributo.
Também é pretendido avaliar se o método proposto é realmente capaz de identificála e mensurá-la, fornecendo os atributos necessários para uma tomada de decisão
mais eficiente.
Para Seaman e Guo (2011), a lista de DT deve ser revisada após cada
release, quando os seus itens devem ser alterados ou removidos. Todavia, por
questões redução de escopo, cada ciclo irá finalizar com o compartilhamento dos
artefatos (RE e Registro da DT) com cliente, sendo assim, a revisão da lista de DT
será indicada na seção de Estudos Futuros (seção 5.4).

3.3.3.3.

Passo Genérico – Avaliação da Ação

No final da primeira atividade será contabilizado o total de projetos
analisados. Após a execução dos dois ciclos será realizado um novo seminário para
os participantes da pesquisa. Este seminário tem a função de apresentar os
resultados das atividades realizadas nos dois ciclos, além de fomentar sugestões
para a adaptação da abordagem utilizada.
Para validar os efeitos do uso desta abordagem e se o conceito de DT de
requisitos foi assimilado entre os envolvidos, será aplicado um questionário a cada
um dos participantes que atuaram nos projetos selecionados. O questionário será
baseado nas perguntas abaixo:
1) O que você entende por dívida técnica de requisitos?
2) A abordagem proposta deu a visibilidade necessária para que a DT de
requisitos pudesse ser mais facilmente gerenciada?
3) Na sua opinião, o gerenciamento da dívida por meio da tomada de decisão
indicada produziria uma gestão mais assertiva?
4) Na sua opinião, quais os efeitos para o projeto e para a empresa ao se
identificar e gerenciar a dívida técnica?
5) O tempo gasto para identificação e medição da dívida e o conhecimento
necessário para estas atividades são pontos negativos para a continuação da
abordagem?
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6) Quais as dificuldades encontradas na identificação e medição da DT de
requisitos?
7) Quais adaptações você sugere para a abordagem?
8) Na sua opinião, a abordagem de identificação, medição e gerenciamento da
DT de requisitos deve continuar a ser executada?
O último seminário será realizado para todos os membros participantes da
área de requisitos, com aplicação de um questionário.
De acordo com a análise efetuada é possível decidir por realizar uma nova
interação deste ciclo da pesquisa-ação ou em encerrá-lo, caso já tenha atingido o
resultado esperado na primeira interação.
No próximo capítulo será apresentado como o modelo proposto de
identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos foi aplicado na fase de
elicitação e análise de requisitos da empresa participante.
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4 PESQUISA-AÇÃO: RESULTADO
Neste capítulo, será apresentado como o modelo proposto de identificação,
medição e gerenciamento da DT de requisitos foi aplicado no ciclo de
desenvolvimento da empresa pesquisada, antecedido pela contextualização dos
projetos participantes.
Esta pesquisa-ação utilizará dois ciclos de mesma estrutura, sendo um para
cada projeto analisado, que serão iniciados pela fase preliminar de contextualização
do propósito da pesquisa-ação, seguido de uma adaptação dos passos básicos
definidos por Coughlan e Coghlan (2002), descrita na seção 3.3.

4.1. Caracterização dos Projetos
Nas subseções seguintes é apresentado um panorama dos projetos que
participaram da pesquisa.
A fim de garantir o anonimato das empresas envolvidas, sem perda da
compreensão da parte prática pelo leitor, algumas características dos projetos serão
omitidas, como por exemplo, nomes específicos de requisitos, produtos relacionados
aos requisitos, etc.
4.1.1. Projeto 1 – Estimativa 361581
O projeto 1 trata uma alteração no comportamento de um plano de dados
fornecido pela empresa cliente. Ao analisar a demanda, o analista de requisitos da
Telco FS identificou, originalmente, seis requisitos funcionais, sendo duas
funcionalidades do sistema (requisitos funcionais 02 e 06) não previstas pela área
cliente.
A RE inicial, contemplando todos os requisitos, foi orçada por 305 jornadas.
Ao remover o RF02 e 06, esta RE foi atualizada para 102 jornadas. Estes requisitos
representaram aproximadamente 66% do valor total do projeto (203 jornadas).
A motivação para remoção do RF02 da RE pela área cliente foi ocasionada
pelo prazo de entrega deste requisito, já o RF06 foi removido devido o custo. Esta
tomada de decisão pela área cliente foi realizada sem nenhuma análise do impacto
causado pela ausência destas funcionalidades no projeto.
O processo de desenvolvimento é controlado na ferramenta Jira, onde todo o
backlog (lista de tarefas que aguardam tratamento) é registrado, estimado, priorizado
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e controlado. O processo de gerenciamento de qualidade é baseado em testes de
carga, testes manuais e testes automatizados baseados no que foi especificado na
RE e nos documentos produzidos na fase de especificação de requisitos.
4.1.2. Projeto 2 – Estimativa 369065
Esta estimativa refere-se a alterações no portal de clientes corporativos (Web
e APP) da Telco Cli, com o intuito de melhorar a experiência com o usuário final.
Ao analisar esta estimativa, o analista de requisitos identificou quatro
requisitos funcionais. Sendo que um requisito (RF03) compreendia 60% do custo
total do projeto. Como o orçamento anual da área solicitante não iria comportar
todos os requisitos da demanda, foi solicitada redução do escopo pelo cliente, com a
remoção do requisito de maior custo. Esse foi o único argumento utilizado para a
tomada de decisão de qual RF deveria ser removido do projeto.
O RF03 trata alterações nas notificações de configuração de consumo do
portal supracitado, possui complexidade alta por impactar cinco módulos do sistema
e foi estimado por 260 jornadas. A RE inicial, contemplando todos os requisitos, foi
orçada por 433 jornadas, ao remover o RF03 foi atualizada para 173 jornadas.

4.2. Contextualização do Propósito da Pesquisa
Esta pesquisa será realizada em uma empresa fornecedora de serviços de
telecomunicações denominada neste estudo como Telco FS. Esta empresa é
responsável pela manutenção e atualização de um software que controla as
operações da telefonia móvel pré-paga da empresa cliente - Telco Cli.
Por ser a telefonia móvel, um ambiente extremamente dinâmico, e com forte
concorrência, este software é constantemente alterado e as mudanças nem sempre
ocorrem da forma ideal, ou seja, utilizando todos os recursos disponíveis sem
nenhum tipo de limitação ou restrição para atender os requisitos solicitados pelo
cliente.
As solicitações de atualização deste software atendidas de forma parcial
(diferente do ideal), motivadas por decisões estratégicas, produzem DTs que não
são catalogadas, permanecendo, muitas vezes, somente na memória dos
stakeholders envolvidos na solução. Este “atendimento parcial” está relacionado à
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falta ou ao atendimento incompleto de algum requisito, que irá comprometer a
qualidade do produto, por isso, classificado como uma DT de requisitos.
Estas dívidas, por não serem identificadas, dificilmente são gerenciadas e
quase sempre caem em esquecimento pela organização, sendo lembradas somente
quando um requisito novo é dependente deste “adendo” para poder existir, ou então
a qualidade do software é ameaçada nas versões seguintes.
Por não possuírem os subsídios fundamentais para uma tomada de decisão
assertiva sobre qual DT de requisitos pode ou não ter o seu pagamento postergado,
estas empresas acabam efetuando o pagamento de dívidas irrelevantes para o
projeto ou mesmo, preservando dívidas críticas, que devido ao grau de risco e/ou
juros deveriam ter o seu pagamento priorizado.
Em relação à empresa prestadora de serviços (Telco FS), a falta de
identificação da DT de requisitos também prejudica a sua gestão, pois uma DT
catalogada pode propiciar um aumento de receita quando reapresentada para
pagamento na release seguinte.
Em ambas as empresas existe a necessidade de identificar estas dívidas e
mensurá-las para uma gestão eficiente. Esta pesquisa-ação terá como principal
desafio encontrar uma forma prática para o gerenciamento deste débito, propiciando
benefícios para as duas empresas.
O processo de identificação e medição da DT de requisitos será aplicado em
dois projetos com DT de requisitos não gerenciada. Ao final da análise será sugerida
uma ação para as dívidas detectadas nestes projetos.
Por uma questão de prazo para o término desta pesquisa-ação, a tomada de
decisão de quais dívidas serão pagas e quando, com base na análise realizada na
Telco FS, não será monitorada e com isso, não fará parte deste estudo, assim como
o monitoramento da lista de dívidas.
O contexto no qual esta pesquisa-ação será desenvolvida é definido por um
ambiente de desenvolvimento de software maduro, no qual há governança e
padrões seguidos no processo de desenvolvimento de software. Com isso, assumese que as documentações existentes são fontes de informação relevantes para
identificação e medição da DT de requisitos.
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4.3. Condução dos Ciclos da Pesquisa-Ação
A fim de dar visibilidade para a DT de requisitos, os ciclos da pesquisa-ação
tem a função de identificar a dívida na fase inicial do projeto, quando a partir de uma
decisão estratégica, o débito passa a existir.
Após a identificação, a dívida é mensurada utilizando uma adaptação do
modelo de registro de DT de Seaman e Guo (2011), contemplando quatro métricas
(Esforço Atual, Juros, Probabilidade de Juros e Risco para o Negócio). O cálculo
destas métricas produz uma tomada de decisão sobre o pagamento da dívida,
chamada nesta abordagem de “recomendação”.
A customização deste modelo pretende torná-lo mais adequado para a
gestão da DT de requisitos, fornecendo os insumos necessários para este processo.
Os novos atributos inseridos no modelo pretendem auxiliar na tomada de decisão
sobre quais dívidas podem ou não ter o seu pagamento postergado.

4.3.1. Passo: Planejamento
A Figura 14 exibe as principais atividades realizadas do passo de
planejamento dos ciclos da pesquisa-ação, o detalhamento destas atividades está
descrito nesta subseção.
Figura 14 – Principais Atividades do Passo de Planejamento

Fonte: Elaborado pela autora

A apresentação dos conceitos envolvidos no estudo, a motivação e as
atividades pertinentes a cada participante da pesquisa na empresa Telco FS foi
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realizada por meio de um seminário. Este processo foi efetuado em agosto/2017
(material disponível no Apêndice C).
Durante o evento, foi questionada qual ferramenta seria mais indicada para
registrar a DT, a WIKI Confluence (ferramenta de colaboração de conteúdo da
empresa Atlassian) ou o Jira Software, pois ambas são utilizadas na empresa.
Devido a ferramenta Jira apresentar um painel de controle (dashboard) para
monitoramento de suas tarefas, a mesma foi escolhida para este fim. A criação de
um modelo de tarefa para registro da DT na ferramenta Jira foi realizada no
ambiente de homologação e o leiaute inicial está apresentado no Apêndice B.
A adaptação do modelo de Seaman e Guo (2011) também foi questionada no
seminário. Um dos participantes da pesquisa sugeriu a inclusão do campo “Ganho
para o Negócio” neste modelo. Este campo retrataria os benefícios do pagamento da
dívida para o negócio (em jornadas) no momento atual. Este novo campo não foi
aceito pelos outros participantes, já que esta informação está em poder da área de
negócio da empresa cliente, que, todavia, não faz parte do conjunto de stakeholders
envolvidos nesta pesquisa-ação.
Os participantes sugeriram um campo que informasse o link da RE
correspondente na ferramenta Wiki, a fim de garantir a rastreabilidade da dívida.
Este campo foi inserido no modelo com o nome “Estimativa Wiki”.
A empresa Telco FS solicitou que valores numéricos de jornadas não fossem
enviados ao cliente, a fim de assegurar o sigilo destas informações, de modo que as
métricas informadas no registro da dívida foram apresentadas somente com o valor
correspondente na escala respectiva, exceto o campo Valor de Juros, que não
possuía uma escala para representá-lo.
A solicitação de sigilo dos valores numéricos dificultou o preenchimento dos
atributos da dívida no Jira, pois o analista necessitava dos valores de escala para
registrar a DT na ferramenta. Desta forma, durante o primeiro ciclo, foi solicitado pelo
analista de requisitos a criação de uma página de apoio na Wiki (Figura 20), que
contemplasse os dados de referência das métricas utilizadas para medição do
débito. Este adendo foi adicionado no segundo ciclo da pesquisa.
As escalas definidas pela pesquisadora para as métricas Esforço Atual e
Recomendação foram aprovadas pelos participantes da pesquisa.
A pesquisa-ação foi realizada entre o período de julho/2017 a outubro/2017.
Nos meses de julho e agosto/2017 foram realizadas reuniões com áreas estratégicas
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da empresa a fim de validar a forma como a pesquisa-ação seria implementada, sem
comprometer o anonimato e os processos pré-existentes na empresa, além da
criação do modelo de tarefa para registro da DT no Jira, visto que a adaptação do
modelo de Seaman e Guo (2011) já estava completa.
Em setembro/2017, o modelo da RE, presente na ferramenta Wiki, foi alterado
com a inclusão da pergunta-chave para detecção da DT de requisitos. A perguntachave foi adicionada no tópico “7.Pontos de Atenção, item 7.10”, como pode ser
visto no Apêndice A.

4.3.2. Passo: Implementação
Na Figura 15 estão descritas as principais atividades do passo de
implementação da pesquisa-ação. Os detalhes se encontram nas seções seguintes,
separados por projeto.
Figura 15 – Principais Atividades do Passo de Implementação

Fonte: Elaborado pela autora

Para preservar o anonimato das empresas participantes, alguns itens da DT
foram ocultados nas imagens.

4.3.2.1.

Implementação – Projeto 1

O primeiro projeto com DT de requisitos foi a RE 361581 (Figura 16). Por
atender aos critérios de inclusão, informados no tópico 3.3.1.2, o projeto se tornou
elegível para utilização na pesquisa-ação.
Tabela 13 – Dívidas Técnicas de Requisitos Detectadas no Projeto 1
Ordem DT Título
DT01
Estimativa: 361581
DT02
Estimativa: 361581
Fonte: Elaborado pela autora

Requisito Impactado
RF02 – Inclusão de linha dependente ou titular em
hierarquia já existente
RF06 – Alteração no Multi*** Definitivo

Neste projeto, duas dívidas de requisitos foram detectadas (Tabela 13) e
registradas no Jira pelo mesmo analista de requisitos que realizou a análise. A
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análise e o preenchimento dos dados de rastreabilidade e medição das dívidas
nesta ferramenta foram realizados em conjunto com a pesquisadora.
Figura 16 – Resposta da Estimativa - Projeto 1

Fonte: Elaborado pela autora

Devido à solicitação da empresa pesquisada de manter no Jira somente o
respectivo valor de escala das métricas, foi necessária a utilização de uma tabela de
referência para auxiliar a medição das dívidas (Tabela 14 e
Tabela 15) pelo analista e o repasse dessas informações para o Jira. Nesta
tabela, foram informados os valores numéricos definidos para estas variáveis, o valor
total do projeto em jornadas, além dos dados necessários para os campos de
preenchimento automático (campos que resultam de cálculos de outros campos,
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sendo eles: o benefício, a estimativa de risco e a recomendação).
Tabela 14 – Tabela de Apoio da DT01 do Projeto 1
TABELA DE APOIO PARA MEDIÇÃO DA DT - PROJETO 1
Parâmetros

Valores

Valor Total do
Projeto

305 Jornadas

Esforço Atual

98 Jornadas Alto

Referências

Alto – maior que 20% do valor total do projeto
Médio – de 10 à 20% do valor total do projeto
Baixo – menor que 10% do valor total do projeto
Baixa (20% = 0.2): Dificilmente necessite de esforço extra, caso
a modificação seja realizada no futuro

Probabilidade de
Juros (PJ)

0 - Baixa

Média (50% = 0.5): Possibilidade eventual da necessidade de
esforço extra
Alta (80% = 0.8): Elevada possibilidade de esforço extra, caso a
modificação seja realizada no futuro

Valor de Juros
(VJ)
Benefício
(PJ * VJ)

0
Alto – maior ou igual ao Esforço Atual
0 - Baixo

Moderado – 50 à 99% do Esforço Atual

Baixo – menor que 50% do Esforço Atual
Extremo – Exige uma ação prioritária e estratégias agressivas
de resposta.
 Impacto gravíssimo com Probabilidade baixa, média,
alta e muito alta;
 Impacto grave com Probabilidade média, alta e muito
alta;
 Impacto médio com Probabilidade muito alta.
Moderado – Pode não exigir uma ação proativa de
gerenciamento, além do seu monitoramento.
Extremo
 Impacto gravíssimo com Probabilidade rara;
(Impacto
Risco
 Impacto grave com Probabilidade rara e baixa;
gravíssimo e
(matriz de risco)
probabilidade
 Impacto médio com Probabilidade baixa, média e alta;
média)
 Impacto leve com Probabilidade média, alta e muito
alta;
 Sem impacto com Probabilidade muito alta.
Baixo – Pode ser ignorada, pois não deve gerar problemas
perceptíveis ao projeto.
 Impacto médio com Probabilidade rara;
 Impacto leve com Probabilidade rara e baixa;
 Sem impacto com Probabilidade rara, baixa, média e
alta.
Pagar Imediatamente
 Risco extremo com Benefício baixo, moderado e alto;
Pagar
 Risco moderado com Benefício moderado e alto;
Recomendação Imediatamente
 Risco baixo com Benefício alto.
(matriz apoio)
(risco extremo e
Monitorar
benefício baixo)
 Risco baixo com Benefício baixo e moderado.
 Risco moderado com Benefício baixo.

Fonte: Elaborado pela autora
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A pesquisadora auxiliou o analista de requisitos no preenchimento da coluna
“Valores” destas tabelas, assim como a passagem destas informações para a
ferramenta Jira (Figura 17 e Figura 18). Estas atividades ocorreram de forma
sequencial, para cada uma das dívidas identificadas, para que assim, o tempo gasto
neste processo pudesse medido.
Figura 17 – Registro da DT01 do Projeto 1 no Jira

Fonte: Elaborado pela autora

A fim de não duplicar os campos no Jira, a criação da tarefa de registro de DT
nesta ferramenta utilizou alguns campos obrigatórios e outros já em uso por outras
tarefas na ferramenta. Para isso, a pesquisadora realizou um relacionamento entre
estes campos e os que já estavam definidos para a DT, conforme informado abaixo:
 Campo Affects Version/s – Informa a release atual da estimativa. Este
campo não havia sido previsto no modelo de registro da DT;
 Campo Fix Version/s – Informa a release Candidata para Pagamento da
dívida;
 Campo Priority – Informa o nível de prioridade para o pagamento da dívida.
Este campo não havia sido previsto no modelo de registro da DT;
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 Campo Labels – Informa o tipo de DT. Neste estudo será analisada somente a DT

de requisitos.
Tabela 15 – Tabela de Apoio da DT02 do Projeto 1
TABELA DE APOIO PARA MEDIÇÃO DA DT - PROJETO 1
Parâmetros

Valores

Valor Total do
Projeto

305 Jornadas

Esforço Atual

105 Jornadas Alto

Referências

Alto – maior que 20% do valor total do projeto
Médio – de 10 à 20% do valor total do projeto
Baixo – menor que 10% do valor total do projeto
Baixa (20% = 0.2): Dificilmente necessite de esforço extra, caso
a modificação seja realizada no futuro

Probabilidade de
Juros (PJ)

0.8 - Alta

Média (50% = 0.5): Possibilidade eventual da necessidade de
esforço extra
Alta (80% = 0.8): Elevada possibilidade de esforço extra, caso a
modificação seja realizada no futuro

Valor de Juros
(VJ)

21 Jornadas

Benefício
(PJ * VJ)

16 jornadas Baixo

Alto – maior ou igual ao Esforço Atual
Moderado – 50 à 99% do Esforço Atual

Baixo – menor que 50% do Esforço Atual
Extremo – Exige uma ação prioritária e estratégias agressivas
de resposta.
 Impacto gravíssimo com Probabilidade baixa, média,
alta e muito alta;
 Impacto grave com Probabilidade média, alta e muito
alta;
 Impacto médio com Probabilidade muito alta.
Moderado – Pode não exigir uma ação proativa de
gerenciamento, além do seu monitoramento.
Moderado
 Impacto gravíssimo com Probabilidade rara;
Risco
(Impacto leve e
 Impacto grave com Probabilidade rara e baixa;
(matriz de risco)
probabilidade
 Impacto médio com Probabilidade baixa, média e alta;
média)
 Impacto leve com Probabilidade média, alta e muito
alta;
 Sem impacto com Probabilidade muito alta.
Baixo – Pode ser ignorada, pois não deve gerar problemas
perceptíveis ao projeto.
 Impacto médio com Probabilidade rara;
 Impacto leve com Probabilidade rara e baixa;
 Sem impacto com Probabilidade rara, baixa, média e
alta.
Pagar Imediatamente
 Risco extremo com Benefício baixo, moderado e alto;
Monitorar
 Risco moderado com Benefício moderado e alto;
Recomendação
(risco
 Risco baixo com Benefício alto.
(matriz apoio)
moderado e
Pagar Imediatamente
benefício baixo)
 Risco baixo com Benefício baixo e moderado.
 Risco moderado com Benefício baixo.

Fonte: Elaborado pela autora
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Após finalizar a análise e o registro da DT01 foi iniciada a medição e registro
da DT02 no Jira. Estas atividades também tiveram o seu tempo gasto, medido pela
pesquisadora.
Figura 18 – Registro da DT02 do Projeto 1 no Jira

Fonte: Elaborado pela autora

Ao finalizar o registro das duas dívidas do projeto 1 no Jira e tendo a RE
também finalizada, a pesquisadora se reuniu com o especialista para validar os
artefatos criados. O objetivo principal desta reunião foi identificar possíveis erros na
medição das dívidas e discutir os resultados obtidos neste ciclo.

4.3.2.2.

Implementação – Projeto 2

O projeto 2 foi detectado em outubro de 2017 e corresponde a RE 369065
(Figura 19). Por atender aos critérios de inclusão, informados no tópico 3.3.1.2, este
projeto também se tornou elegível para utilização na pesquisa-ação.
Neste projeto, somente uma dívida de requisitos foi detectada (Tabela 16). A
análise do débito e o seu registro no Jira foi realizado pelo mesmo analista em
conjunto com a pesquisadora.
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Tabela 16 – Dívida Técnica de Requisitos Detectada no Projeto 2
Ordem DT Título
Requisito Impactado
DT01
Estimativa: RF.03 - Alterar a notificação de configuração de consumo (Tela do
369065
Gestão)
Fonte: Elaborado pela autora
Figura 19 – Resposta da Estimativa - Projeto 2

Fonte: Elaborado pela autora

Conforme sugestão do analista responsável pela análise de DT do projeto 1, a
pesquisadora criou uma página na Wiki (Figura 20) com os dados de referência das
métricas utilizadas para medição do débito e adicionou o link da mesma, no modelo
de tarefa de DT no Jira, em um campo de preenchimento fixo (Página de Apoio).
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Figura 20 – Página de Referência na Wiki

Fonte: Elaborado pela autora

Com a utilização da página de referência (Figura 20), o analista de requisitos
efetuou a medição da dívida e registrou estes dados no Jira (Figura 21), efetuando
os cálculos de acordo com os valores numéricos de cada métrica:


Valor Total do Projeto: 433 Jornadas;



Esforço Atual da DT: Alto (260 Jornadas, equivalente a aproximadamente
66% do valor total do projeto);



Valor de Juros (VJ): 52 Jornadas;
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Probabilidade de Juros (PJ): Alta (0.8);



Benefício (PJ * VJ): Baixo (0.8 * 52 = 41.6 Jornadas - Este valor é inferior
a 50% do Esforço Atual);



Risco: Extremo (Impacto gravíssimo com Probabilidade muito alta);



Recomendação: Pagar Imediatamente (Risco extremo com Benefício
baixo).

Figura 21 – Registro da DT do Projeto 2 no Jira

Fonte: Elaborado pela autora

Ao concluir o registro da dívida no Jira e com a RE também finalizada, a
pesquisadora se reuniu novamente com o especialista para validar estes artefatos e
discutir os resultados obtidos neste ciclo.
Ao finalizar o ciclo, foi realizado um novo seminário com os participantes da
pesquisa, com o intuito de discutir os resultados finais e as sugestões de adaptações
na abordagem. Neste evento, também foi aplicado um questionário, para obter as
evidências sobre a efetividade da proposta. As questões presentes neste
questionário se encontram no tópico 3.3.3.3.
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4.3.3. Passo: Avaliação da Ação
A pesquisa-ação foi realizada por meio de dois ciclos, sendo uma para cada
projeto pesquisado. A coleta de dados ocorreu durante a realização dos ciclos
enquanto se analisava as dívidas dos projetos, como também por meio de notas de
reunião, durante os seminários e também por meio do questionário respondido no
fim do último ciclo da pesquisa.
Após a apresentação do último seminário e da aplicação do questionário,
concluiu-se que a realização dos dois ciclos estava em conformidade com os
propósitos da pesquisa-ação, não sendo necessários novos ciclos ou a repetição de
passos dentro do ciclo.
A identificação do primeiro projeto válido (RE 361581) ocorreu duas semanas
após a colocação da pergunta-chave na RE. Durante este período, 16 projetos foram
avaliados e por não atenderem aos critérios informados no tópico 3.3.1.2, foram
ignorados. O segundo projeto válido (RE 369065) foi identificado após analisar mais
13 demandas, em um período de 18 dias.
A utilização da pergunta-chave para detecção de projetos com DT de
requisitos foi efetiva, atendendo de forma plena o objetivo almejado. Este processo
não onerou a análise inicial dos requisitos do projeto (RE), sendo rapidamente
integrada ao processo existente.
Para a análise e o registro das dívidas do projeto 1 no Jira foram gastos 32
minutos, com acompanhamento da pesquisadora. Sendo, 20 minutos para a primeira
dívida e 12 minutos para a segunda. A diferença de tempo entre as duas dívidas se
deu basicamente pela falta de conhecimento do analista em relação aos atributos
investigados, quando analisado a primeira dívida.
Em relação ao projeto 2, devido a DT identificada apresentar um nível de
complexidade alto, o processo de medição teve uma duração maior que o estimado
nas DT anteriores. O tempo gasto para realização deste processo e do registro dos
dados no Jira foi de 23 minutos, também com acompanhamento da pesquisadora.
A escolha do Jira para catalogar a DT foi bastante assertiva, primeiro por se
tratar de tratar ferramenta de uso comum na empresa, segundo por possibilitar e
facilitar um monitoramento contínuo do débito. O processo de monitoramento
contínuo da DT é indicado na seção de Estudos Futuros (seção 5.4).
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A solicitação de remoção dos valores numéricos das métricas na ferramenta
Jira, fez com que os campos de preenchimento sistêmico não pudessem ser
implementados, dificultando a análise da dívida e o seu preenchimento na
ferramenta.
A fim de atenuar os efeitos desta solicitação, o analista de requisitos, durante
o processo de medição das dívidas do projeto 1, sugeriu que os dados de referência
utilizados para estimar a DT e informados nas tabelas de apoio (Tabela 14 e
Tabela 15) poderiam ser documentados em uma página na ferramenta Wiki
Confluence e referenciada no registro da DT do Jira. Deste modo, facilitaria o
preenchimento dos campos e a busca de informações sobre este processo. Esta
melhoria foi adicionada no segundo ciclo - projeto 2.
A inserção da página de apoio na Wiki (Figura 20) foi bastante relevante, pois
os participantes já estão acostumados a manusear esta ferramenta em busca de
informações sobre os projetos. Deste modo, a inserção do link desta página no
registro da DT no Jira facilitou consideravelmente o preenchimento dos campos.
As sugestões para tomada de decisão do projeto 1, apresentadas no campo
“recomendação” (Figura 17, Figura 18 e Figura 21), convergem com a percepção do
analista de requisitos responsável pela análise. Para ele, o risco de que a presença
da DT gere impactos negativos no objetivo do projeto é bastante alto para a DT01,
não compensando a postergação do pagamento deste débito.
Quanto a DT do projeto 2, o analista de requisitos informou que apesar da
dívida apresentar uma probabilidade alta de juros, os juros em si não possuem uma
representatividade muito grande em relação ao custo total da dívida, porém, o
impacto no objetivo do projeto é altíssimo, visto que se trata do requisito mais
importante para a demanda. Deste modo, assim como informado no campo
recomendação, o analista também sugere o pagamento imediato, pois caso
contrário, o projeto perde o seu cerne, tendo na entrega incompleta a não geração
de valor para cliente.
Esta análise levantou a questão sobre dívidas que impactam completamente
o objetivo do projeto, inviabilizando a sua continuidade. Vale ressaltar, que a
motivação para contrair este débito não foi o custo do requisito e sim o término do
orçamento anual da área solicitante.
Os atributos utilizados na abordagem se mostraram capazes de gerar uma
tomada de decisão, além de darem visibilidade para o débito, pois ainda que o
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responsável pela tomada de decisão não concorde com a sugestão de
gerenciamento produzida pela abordagem, o mesmo possui os insumos necessários
para identificar os efeitos da sua escolha.
A abordagem de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos
foi definida baseada em uma forma prática, no qual os processos e sistemas préexistentes foram mantidos, sem impacto ao time e sem modificar significativamente
a sua forma de trabalho, desta forma, não houve efeito significativo no andamento
das atividades dos envolvidos e nem na percepção de tempo de resposta para
novas solicitações pelos clientes, conforme mostram os resultados dos questionários
aplicados.

4.3.3.1.

Reuniões e Seminários

O primeiro seminário teve duração de 35 minutos e foi apresentado para
quatro participantes da pesquisa (três analistas de requisitos e um especialista).
Neste evento foi validado que nenhum dos participantes conhecia a metáfora “dívida
técnica”. Ao conceituar o termo, muitas questões foram realizadas em relação a
diferença da DT com defeito e com a solicitação de novos requisitos no projeto,
tendo a pesquisadora, papel fundamental para realizar estes esclarecimentos.
Após o primeiro seminário e com as discussões e reuniões informais
realizadas pela pesquisadora, já se pôde perceber uma evolução em relação ao
conceito da DT de requisitos entre os participantes da pesquisa. A cada nova
estimativa analisada, novos questionamentos eram realizados sobre o que poderia
ou não ser considerado DT. A pesquisadora se apoiou no conceito da DT de
requisitos definido neste trabalho para responder as questões.
A métrica Ganho para o Negócio obteve grande destaque nos seminários e
questionário. No primeiro seminário foi indicada pelos participantes da pesquisa, a
inclusão deste campo, mostrando os benefícios para o negócio ao pagar a dívida
imediatamente. Por se tratar de um item dependente da área de negócio para seu
preenchimento, a sua inclusão na pesquisa não foi aceita, pois solicitações para esta
área costumam demandar muito tempo de retorno, prejudicando a medição do
débito, uma vez que o ciclo não poderia ser finalizado enquanto não recebesse esta
informação.
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No seminário final, voltou-se a debater a existência deste campo, tendo os
participantes chegado a um consenso de que a não aceitação da métrica
inicialmente foi incorreta. Apesar da sua dependência da área de negócios, este
atributo é extremamente relevante para a gestão do débito, de forma que a sua
existência é essencial para a continuação de uso desta abordagem.
Para a inclusão deste campo no modelo, será necessário que a área cliente
aceite contribuir com a análise da DT de requisitos, estabelecendo assim, um
trabalho em conjunto, com métricas técnicas e de negócio a serem implementadas.
Esta adaptação foi sugerida na seção de Estudos Futuros (Item 5.4).
Os atributos “probabilidade de juros, valor de juros e risco para o negócio”
consumiram maior tempo de análise, sendo considerados pelo analista como as
métricas de maior dificuldade no preenchimento. Já o campo que indica a tomada de
decisão - “recomendação”, por se tratar de uma combinação de atributos já
mensurados, foi rapidamente preenchido. Segundo a gerência e diretoria, o atributo
risco para o negócio é o mais relevante para a tomada de decisão e não os juros.
O seminário final foi realizado em aproximadamente 1h e contou com os
quatro participantes diretos da pesquisa e mais quatro integrantes da área de
arquitetura, por solicitação da gerência. Neste evento, foram apresentados os
resultados finais da pesquisa e algumas discussões ocorreram entre os
participantes, em relação aos temas abaixo:
1) Ciclo de vida da DT – “A DT caduca?”;
2) Mensurar a DT – “Como estimar a DT utilizando horas extras?”;
3) Conhecimento de negócio e técnico do analista – “Qual é o grau de
conhecimento do analista para que ele possa estimar a DT de requisitos?”;
4) Inclusão de uma métrica que avalie o Custo da Oportunidade ao se pagar a
DT imediatamente;
5) Associação da DT com a qualidade do produto entregue e
6) DT com impacto total no objetivo do projeto.
A questão do item 1 foi rapidamente respondida pela pesquisadora, conforme
documentado no tópico 2.2.2.2 deste trabalho. Quando o software deixa de existir,
leva com ele todas as suas dívidas exclusivas. Neste caso, a resposta foi sim, a DT
pode se tornar inválida.
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Com relação às questões dos itens 2 e 3, foi consensual entre os
participantes, que a DT deve ser estimada com a quantidade de jornadas normais,
sem acréscimo de horas e que o analista responsável pela análise da DT de
requisitos deve ser no mínimo de categoria pleno.
A sugestão feita no item 4, foi encaminhada para a seção de Estudos Futuros
(item 5.4).
O tema qualidade foi muito discutido entre os participantes nos 2 seminários.
Após a implementação da pesquisa-ação ficou mais evidente a ligação entre a
existência de DT e perda de qualidade, tendo nesta combinação, um subsídio
importante para a tomada de decisão, segundo estes membros.
Foi sugerida pelos participantes, a inclusão de um campo que informasse que
determinada DT inviabilizava a continuidade do projeto, por torná-lo sem propósito.
Este campo foi informado na seção de Estudos Futuros (item 5.4).

4.3.3.2.

Questionário

Após o término do último seminário foi enviado um questionário aos
participantes para avaliação da abordagem utilizada na pesquisa. Para realizar a
análise das respostas obtidas, as questões foram agrupadas em quatro categorias
de interesse da pesquisa (Erro! Auto-referência de indicador não válida.), tendo como base,
os objetivos específicos informados na seção 1.2.
Figura 22 – Categorias das Questões do Questionário

Fonte: Elaborado pela autora
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A análise dos dados mostrou que os participantes possuem pontos de vista
semelhantes. Todos eles encontraram benefícios na aplicação da abordagem,
entenderam a sua necessidade e indicaram a sua continuidade.
Conhecimento sobre DT de Requisitos
A execução da pesquisa-ação propiciou a disseminação do conceito de DT de
requisitos na empresa pesquisada, ampliando o conhecimento e o entendimento
sobre a metáfora. Com a abordagem implementada, os profissionais passaram a ter
uma maior conscientização ao incorrer em novas dívidas.
Esta conclusão baseou-se nas respostas apresentadas à pergunta 1 do
questionário, conforme segue:
7) O que você entende por dívida técnica de requisitos?
i) Parte da solução que foi adiada devido a uma decisão estratégica para
atender uma motivação específica.
ii) Requisito ausente no projeto que afeta negativamente a proposta do
negócio.
iii) Uma pendência de entrega com o ciente.
iv) Eventual preço adicional a pagar pelo tratamento intempestivo de
requisitos já conhecidos e retirados ou simplificados no escopo corrente de
uma demanda por qualquer razão.
As respostas à pergunta em questão validam o objetivo específico a seguir,
definido na seção 1.2 deste trabalho.
 Definir um conceito de DT de requisitos, de modo a ampliar o
conhecimento sobre a sua abrangência e limitações.
Efetividade no Uso da Abordagem
A abordagem utilizada para identificação, medição e gerenciamento da dívida
foi baseada nas ferramentas e processos já existentes na empresa, tendo como
meta, interferir o mínimo possível nos processos atuais.
O resultado mostrou que o tempo consumido para a análise da DT de
requisitos não foi sentido nem pelo analista responsável pela análise nem pelo
cliente, pois alguns parâmetros já são estimados atualmente. Todavia, em relação às
novas métricas, os participantes indicaram uma maior gama de projetos testados
para se ter certeza sobre o tempo médio de medição.
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Um dos participantes informou que o grau de conhecimento do analista pode
interferir na qualidade e na quantidade de dívidas identificadas, porém, a maior
dificuldade no uso da abordagem refere-se ao estreitamento do relacionamento com
a área solicitante (cliente), pois para medir corretamente o débito, esta aproximação
se faz necessária, todavia, nem sempre é viável.
Partindo do princípio que o gerenciamento da DT de requisitos é baseado na
tomada de decisão, pode-se concluir que o gerenciamento por meio da abordagem
utilizada no estudo produz o efeito esperado, pois todos os participantes
concordaram que a tomada de decisão gerada pela proposta propicia maior
assertividade na gestão do débito.
Esta conclusão baseou-se nas respostas apresentadas às perguntas 3, 5 e 6
do questionário, conforme segue:
3) Na sua opinião, o gerenciamento da dívida por meio da tomada de decisão
indicada produziria uma gestão mais assertiva?
i) Para uma primeira abordagem, considero que sim.
ii) Sim.
iii) Sim.
iv) É possível que sim, tendo em vista que as partes envolvidas alinharão de
partida suas expectativas para além do escopo acatado.
5) O tempo gasto para identificação e medição da dívida e o conhecimento
necessário para estas atividades são pontos negativos para a continuação da
abordagem?
i) O tempo de medição não impacta a análise da dívida, visto que a maioria
dos campos já foram estimados. Em relação ao conhecimento necessário,
pode haver casos em que a experiência do analista interfira na qualidade e
na quantidade de DT identificadas.
ii) Não. Atualmente, já é realizada uma análise dos requisitos que foram
removidos dos projetos, de forma que alguns parâmetros já são
estimados.
iii) Diria que não, porém, somente após identificação e medição em vários
projetos será possível avaliar se os retornos que a metodologia oferece
compensam o investimento.
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iv) A princípio não, porém, tempo quase sempre é um fator crítico nos
projetos, assim sendo, este processo para identificação e medição da
dívida técnica não pode ser mais oneroso que a própria variação de custo,
geradora da dívida.
6) Quais as dificuldades encontradas na identificação e medição da DT de
requisitos?
i) O preenchimento dos campos risco e probabilidade de juros.
ii) A maior dificuldade seria ter um estreito contato com o cliente para uma
assertividade maior em mensurar a divida técnica.
iii) Creio que a principal dificuldade em avaliar e realizar a medição de uma
DT é, além do conhecimento do escopo da demanda, é compreender os
reais objetivos do projeto na visão do cliente.
iv) Como serão tratados aqui itens que ficarão fora do escopo, mesmo que
temporariamente, é esperado que não houvesse custo/desembolso para
eles, o desafio é decidir quem vai investir no aprofundamento suficiente
sobre o conjunto de requisitos candidatos a sair do escopo para que a
medição da dívida técnica seja, de fato, próxima do real, porém sem
onerar em demasia a fase de análise.
As respostas às perguntas em questão validam os objetivos específicos a
seguir, definidos na seção 1.2 deste trabalho.


Realizar uma revisão sistemática na literatura, com o intuito de avaliar os
métodos de identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos já
experimentados no meio acadêmico.



Selecionar e aplicar um método de identificação e medição de DT para
utilização no gerenciamento das dívidas de requisitos.

Visibilidade do Débito
Ficou claro a todos os participantes que identificar e medir a DT de requisitos
traz a visibilidade necessária para o seu gerenciamento, porém, para tornar este
processo mais efetivo, é necessária a inclusão de métricas que auxiliem a visão da
área de negócios, como por exemplo, o cálculo do “custo de oportunidade” na
perspectiva de negócio.
Para os participantes, o processo de identificação e medição do débito gera
inúmeros benefícios, como possibilitar o controle e o gerenciamento, melhorando a
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qualidade do software e facilitando o seu monitoramento contínuo. Em relação ao
relacionamento com o cliente, foi citada a possibilidade de uma nova frente de
negócio junto à área cliente, com a reapresentação dos débitos para pagamento,
aumentando assim as receitas para projetos já entregues. Além disso, foi
mencionada uma possível melhora no planejamento estratégico, visto que a visão de
custo para atender determinado requisito já se será conhecida.
Foi unânime entre todos os membros pesquisados que a abordagem em
questão deve continuar a ser executada na empresa Telco FS.
Esta conclusão baseou-se nas respostas apresentadas às perguntas 2, 4 e 8
do questionário, conforme segue:
2) A abordagem proposta deu a visibilidade necessária para que a DT de
requisitos pudesse ser mais facilmente gerenciada?
i) Sim, pois as dívidas são registradas para um gerenciamento contínuo,
porém, seria de grande valor a existência de um campo que medisse o
ganho para o negócio.
ii) Sim.
iii) Sim.
iv) Em parte, pois dadas as restrições impostas à abordagem para não
depender de análises do próprio cliente, a visibilidade da dívida não
considerou o custo de oportunidade do ponto de vista de negócio, se
concentrando na parte mais técnica da dívida.
4) Na sua opinião, quais os efeitos para o projeto e para a empresa ao se
identificar e medir a dívida técnica?
i) Para o projeto, o primeiro efeito positivo seria a visibilidade para o débito,
segundo, a possibilidade de monitoramento da lista de dívidas,
acompanhando o seu ciclo de vida. Para a empresa, o efeito positivo seria
uma nova frente de negócio junto a área cliente, com a possibilidade de
uma melhoria contínua dos projetos e aumento de receitas para projetos já
entregues.
ii) Melhor tomada de decisão e visão do custo do projeto atualizado
utilizando a dívida técnica mensurada.
iii) Buscar a satisfação do cliente atendendo, se não todos, então a maioria
das suas solicitações.
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iv) Conhecer a variação de custo para atender um requisito tempestivamente
ou não, podendo contribuir para um melhor planejamento estratégico do
relacionamento entre as partes envolvidas (cliente-fornecedor).
8) Na sua opinião, a abordagem de identificação, medição e gerenciamento da
DT de requisitos deve continuar a ser executada?
i) Com certeza, pois esta é uma forma de manter o débito sob controle e
gerar novas oportunidades de negócio, visto que a reapresentação das DT
mantém o relacionamento com cliente e abre as portas para novos
projetos.
ii) Sim.
iii) Sim.
iv) Me parece que sim, entretanto fica uma questão no ar: “qual seria a dívida
técnica de não seguir com o requisito de calcular a dívida técnica das
demandas?”
As respostas às perguntas em questão atendem o objetivo específico a
seguir, definido na seção 1.2 deste trabalho.


Avaliar se a criação da abordagem possibilita uma melhora na visibilidade
do débito, facilitando o seu monitoramento.

Adaptações no Uso da Abordagem
As adaptações propostas pelos participantes da pesquisa no questionário
foram adicionadas na seção de Estudos Futuros (item 5.4), pois estas sugestões
foram efetuadas após o término do último ciclo.
A adaptação mais comentada pelos participantes foi a inclusão do campo
“Ganho para o Negócio” (campo que reflete o custo de oportunidade ao pagar a
dívida imediatamente, na perspectiva de negócio), no modelo de Seaman e Guo
(2011), adaptado nesta pesquisa. Este campo havia sido desconsiderado no início
do primeiro ciclo, por ser dependente do envolvimento do cliente para sua medição,
porém, após a finalizar o último ciclo da pesquisa ficou evidente a sua necessidade e
consequentemente, a participação do cliente neste processo.
Também foram sugeridas alterações, tanto no campo Risco para o Negócio,
com o aumento das opções na escala de medição, como no campo Recomendação,
com a inclusão de uma nova escala de tomada de decisão que indicasse o não
seguimento de determinado projeto, caso a DT não fosse paga imediatamente, pois
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este cenário implicaria em uma dívida grande o suficiente para tornar inviável a
continuação do mesmo. Este item também foi sugerido no seminário final.
Outra sugestão foi adaptar a abordagem para contemplar todos os tipos de
dívidas técnicas, considerando eventuais sinergias entre o atendimento cruzado das
mesmas.
Esta conclusão baseou-se nas respostas apresentadas à pergunta 7 do
questionário, conforme segue:
7) Quais adaptações você sugere para a abordagem?
i) Inclusão do campo ganho para negócio e utilização deste campo na
tomada de decisão.
ii) Aumentar os níveis de divisão entre extremo, moderado e baixo para uma
maior gama de análise de riscos.
iii) Inicialmente, nenhuma.
iv) Avaliar alternativas para envolver o cliente na medição da dívida técnica
para contemplar o impacto do custo de oportunidade numa perspectiva de
negócio; avaliar a possibilidade de criar uma visão da dívida técnica para o
projeto como um todo, agregando as medições individuais, e talvez
considerando eventuais sinergias entre o atendimento cruzado das
mesmas; avaliar a possibilidade de incorporar nas recomendações a
indicação de não seguir com determinado projeto, caso a dívida técnica
seja tão grande que torne o projeto inviável de continuar sem o devido
atendimento do(s) requisito(s) contribuinte(s) para a dívida.
As respostas à pergunta em questão atendem o objetivo específico a seguir,
definido na seção 1.2 deste trabalho.


Identificar quais adaptações são necessárias para que esta abordagem
seja aplicada eficientemente.

4.3.4. Monitoramento (Aprendizagem)
A execução dos ciclos da pesquisa possibilitou a ampliação do entendimento
sobre a abrangência, as características, e consequentemente, as limitações da DT
de requisitos, além de auxiliar na identificação das situações em que ela pode
emergir.
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Outro aprendizado foi entender como identificar de forma simples (sem
impactar o processo atual), os projetos que possuem este tipo de dívida.
A adaptação do método de Seaman e Guo (2011), ampliando o seu uso,
também propiciou conhecimento, assim como a sua aplicação em um ambiente real,
onde foi analisado de forma mais consistente o comportamento da abordagem,
compreendendo as suas atividades, além da importância e do relacionamento de
cada atributo.
O cadastro das dívidas na ferramenta Jira possibilitou coletar mais
informações sobre os prós e contras de se identificar e monitorar a DT.
Durante o passo de implementação dos ciclos foi possível aprender a medir a
DT de requisitos e como utilizar estas métricas para uma tomada de decisão mais
eficiente, auxiliando assim, no gerenciamento débito.
O conhecimento adquirido na pesquisa-ação pode ser direcionado para dois
públicos:
a) Empresa Participante – Com a reestruturação das normas organizacionais
para refletir o novo conhecimento adquirido pela organização durante a
pesquisa.
b) Comunidade Científica – O conhecimento adquirido com a revisão
sistemática, com a definição de um conceito para o débito de requisitos e
também com uma proposta para identificar, medir e gerir a DT aplicada em
um ambiente real pode fornecer bases para o diagnóstico das pesquisas
futuras.
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5 DISCUSSÃO FINAL
Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho, considerando
as questões de pesquisa, as premissas, as proposições formuladas e os resultados
obtidos. As contribuições, as questões para futuros trabalhos e as limitações são
descritas com base no conteúdo desta pesquisa.

5.1. Conclusões
O presente trabalho apresentou uma abordagem de gerenciamento da DT de
requisitos por meio de experiências práticas de identificação e medição do débito.
Para atender o objetivo principal da pesquisa, informado na seção 1.2, assim
como a seus objetivos específicos, esta dissertação apresentou como propósito
definir um método de identificação e medição da DT de requisitos para apoiar o
processo de gerenciamento do débito. Ao longo da realização da pesquisa, por
intermédio da revisão sistemática e da pesquisa-ação, foi possível mostrar os
caminhos percorridos para analisar e melhorar o método em questão.
Para discutir as conclusões finais desta dissertação, é necessário apresentar
a questão principal, inicialmente colocada no capítulo 1.2:


Como identificar e medir a DT de requisitos de forma a permitir o seu
gerenciamento?

Durante a execução da pesquisa-ação, as evidências empíricas relatadas
levaram às seguintes conclusões relativas aos itens abaixo e que podem ser
resumidas para responder à questão principal de pesquisa:
a) Necessidade de definição da abrangência do débito: Para que a DT de
requisitos pudesse ser identificada e mensurada, primeiro foi necessário
definí-la. Vários estudos científicos buscam esclarecer os conceitos e
definir os limites da DT, porém, poucos versam sobre a DT de requisitos,
como pôde ser constatado na revisão sistemática efetuada neste trabalho
(ver subseção 2.3.2). Além disso, não existe um consenso entre os
pesquisadores, sobre o que deve ou não ser considerado DT de
requisitos, o que motivou a definição deste tipo de débito por meio deste
estudo, sendo definida como:
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“Requisitos (funcionais ou não-funcionais) não implementados ou
implementados parcialmente, que comprometem a qualidade do software,
motivado por uma decisão estratégica e de consenso entre cliente e
fornecedor, que impacta o custo futuro do projeto. Os juros, quando
existentes, incidem sobre o valor atual da dívida”.
E assim, o seguinte objetivo específico foi atendido:


Definir um conceito de DT de requisitos, de modo a ampliar o
conhecimento sobre a sua abrangência e limitações.

A realização da revisão sistemática mostrou a escassez de estudos
relacionados à DT de requisitos e as suas diferentes interpretações. O
embasamento teórico para definição da DT de requisitos foi a principal
contribuição da pesquisa sistemática, visto que os métodos de
identificação, medição e gerenciamento da DT de requisitos resultantes
desta revisão, não foram considerados válidos para utilização na
pesquisa-ação. O objetivo específico a seguir foi atendido por esta análise.


Realizar uma revisão sistemática na literatura, com o intuito de
avaliar os métodos de identificação, medição e gerenciamento
da DT de requisitos já experimentados no meio acadêmico.

b) Proposição de um método para análise da DT: A escolha do método de
Seaman e Guo (2011) para a pesquisa-ação foi bastante assertiva,
primeiro pela simplicidade na sua aplicação, sendo facilmente entendida
pelos participantes da pesquisa e não onerando as suas atividades atuais,
e segundo, pelos resultados alcançados. Apesar do método não
compreender a DT de requisitos, a maior parte dos parâmetros existentes
foi utilizada para a medição deste tipo de débito.
A principal adaptação do modelo de Seaman e Guo (2011) foi na atividade
de gerenciamento, com a inclusão da métrica de Risco para o Negócio,
com o intuito de dar maior consistência ao processo de tomada de
decisão, que no modelo em questão era realizado somente com a
validação da quantidade e probabilidade de juros ao se postergar a dívida.
Além disso, a utilização da abordagem em um ambiente real propiciou a
constatação dos resultados e a ampliação do conhecimento, desta forma,
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a abordagem proposta se mostrou aderente ao objetivo principal da
pesquisa:


Desenvolver uma abordagem de gerenciamento da DT de
requisitos, implementando os processos de identificação e
medição do débito em um ambiente de produção de software.

E aos seguintes objetivos específicos:


Selecionar e aplicar um método de identificação e medição de
DT para utilização no gerenciamento das dívidas de requisitos;



Avaliar se a criação da abordagem possibilita uma melhora na
visibilidade do débito, facilitando o seu monitoramento.

c) Avaliação das dificuldades encontradas no método e indicação de
melhorias: A maior dificuldade encontrada na medição do débito foi
relacionada aos campos risco para o negócio, probabilidade de juros e
valor

de

juros,

por

serem

campos

de

natureza

probabilística,

especialmente quando não se há dados históricos. Isto se refletiu no
tempo médio gasto para o preenchimento das métricas.
As adaptações na abordagem foram sugeridas durante toda a fase de
condução da pesquisa, algumas foram implementadas no primeiro ciclo,
como exemplo, o link da RE na Wiki dentro do formulário da DT no Jira.
Outras na segundo, como exemplo, a criação da página de apoio na Wiki,
e outras ainda foram indicadas para Estudos Futuros (seção 5.4).
A principal sugestão de adaptação futura foi a inclusão de um campo que
informasse o “ganho para o negócio” ao se pagar a dívida imediatamente.
A medição conjunta com a área cliente e o monitoramento contínuo dos
débitos também foram citados. Esta conclusão atende ao seguinte objetivo
específico:


Identificar quais adaptações são necessárias para que esta
abordagem seja aplicada eficientemente.

A importância e os benefícios de se identificar, medir e gerenciar a DT de
requisitos foi compreendida pelos membros participantes da pesquisa. Todos
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concordaram que esse processo implica diretamente na qualidade do produto
gerado.
Outro ponto a se considerar é que a maioria dos membros dos times não
tinha conhecimento sobre o conceito de DT ou somente o conheciam intuitivamente.
Após a aplicação da pequisa-ação, os débitos tornaram-se mais visíveis, sendo que
o entendimento do conceito facilitou a sua identificação permitindo auxiliar o cliente
na tomada de decisão.

5.2. Contribuições
A realização da revisão sistemática da literatura e a adaptação e aplicação da
abordagem por meio da pesquisa-ação possibilitaram a realização das seguintes
contribuições:
a) Espera-se ampliar o entendimento na literatura, do que pode ou não ser
caracterizado como DT de requisitos, além do fornecimento de uma nova
definição para este débito que possibilite mensurá-lo.
b) Espera-se aumentar a abrangência do método de Seaman e Guo (2011),
incorporando também a dívida de requisitos;
c) Espera-se fornecer subsídios que auxiliem no processo de tomada de
decisão sobre quais dívidas de requisitos podem ter o pagamento
postergado e quais não e
d) Espera-se fornecer insumos para que futuras pesquisas possam iniciar
suas atividades baseadas em dados já testados em um ambiente de
produção de software, possibilitando a confirmação das evidências ou o
confronto.
5.3. Limitações da Pesquisa
a) Por se tratar de uma única PA, esta pesquisa possui limitações referentes
à aplicação e à generalização de seus resultados, desta forma, não deve
ser tratada como um estudo conclusivo.
b) A abordagem proposta neste estudo foi criada para ambientes de
desenvolvimento de software tradicional - Cascata. O processo de maior
dependência deste tipo de ambiente é o de Detecção de Projetos com DT
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(tópico 3.3.3.1), pois esta atividade necessita de uma definição de escopo
inicial com todos os requisitos (ainda que de forma macro), com aprovação
pela área cliente. Deste modo, o uso da abordagem em um ambiente ágil
não poderia ser realizado sem a realização de adaptações.
c) A pesquisa-ação indicou a decisão a ser tomada para o gerenciamento
das dívidas de requisitos detectadas, porém, não foi validada a aceitação
ou não desta recomendação no ambiente testado. Este processo foi
indicado na seção 5.4 Estudos Futuros e
d) O processo de gerenciamento da dívida gerou uma “recomendação” para
a tomada de decisão, porém, por restrição de escopo, não foi validada a
aceitação ou não desta recomendação no ambiente testado, nem no
momento atual e nem na release seguinte, cabendo a pesquisa-ação,
somente indicar a decisão a ser tomada com base na análise realizada
para DT. Pela mesma razão, a condução da pesquisa limitou o
experimento em dois projetos e
e) Para este estudo, a empresa cliente não foi avaliada. Toda a pesquisa,
inclusive a coleta de dados foi efetuada somente na empresa fornecedora
de serviços. Desta forma, a visão do cliente não foi contemplada neste
estudo.
5.4. Estudos Futuros
Para complementar o desenvolvimento deste estudo, outras oportunidades de
pesquisas foram mapeadas, mas não fizeram parte de seu escopo:
a) Novos ciclos referentes à validação da tomada de decisão e do
monitoramento da lista de dívidas devem ser conduzidos nos projetos
escolhidos para este estudo, a fim de avaliar todas as atividades do
funcionamento desta abordagem.
b) Também é sugerido reestimar as métricas das dívidas pendentes após a
entrada do projeto em produção, para validar a possibilidade de mudanças
nas métricas já estimadas, antes de reapresentá-las ao cliente.
c) Além disso, objetiva-se replicar a proposta em outros projetos da empresa,
tendo assim, uma quantidade maior de projetos a serem experimentados.
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d) Adicionalmente, pretende-se utilizar a abordagem para análise de outros
tipos de dívidas, como por exemplo: DT de codificação, de testes, de
documentação, etc.
e) A evolução do modelo com a inclusão da métrica de “ganho para o
negócio” e da “recomendação de não seguimento com projeto”, conforme
sugerido na pergunta 7 do questionário (tópico 4.3.3.2), também são
indicadas para os próximos trabalhos, assim como a utilização de
ferramentas de inspeção contínua para melhorar a análise das
informações.
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APÊNDICE A – RESPOSTA DA ESTIMATIVA – MODELO
Figura 23 – Resposta da Estimativa – Modelo

Fonte: Elaborado pela autora

A pergunta-chave para detectar a DT de requisitos foi inserida no tópico 7
Pontos de Atenção da RE, item 7.10.
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE REGISTRO DA DT NO JIRA
Figura 24 – Formulário Modelo para Registro da DT no Jira – Versão Final

Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE C – MATERIAL EXIBIDO NOS SEMINÁRIOS 1 e 2
Figura 25 – Seminário 1 – Slide 1

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 26 – Seminário 1 – Slide 2

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 27 – Seminário 1 – Slide 3

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 28 – Seminário 1 – Slide 4

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 29 – Seminário 1 – Slide 5

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 30 – Seminário 1 – Slide 6

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 31 – Seminário 1 – Slide 7

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 32 – Seminário 1 – Slide 8

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 33 – Seminário 1 – Slide 9

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 34 – Seminário 1 – Slide 10

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 35 – Seminário 1 – Slide 11

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 36 – Seminário 2 – Slide 1

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 37 – Seminário 2 – Slide 2

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 38 – Seminário 2 – Slide 3

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 39 – Seminário 2 – Slide 4

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 40 – Seminário 2 – Slide 5

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 41 – Seminário 2 – Slide 6

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 42 – Seminário 2 – Slide 7

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 43 – Seminário 2 – Slide 8

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 44 – Seminário 2 – Slide 9

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 45 – Seminário 2 – Slide 10

Fonte: Elaborado pela autora

