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RESUMO 

A metáfora de Débito Técnico é uma analogia ao conceito de débito financeiro. A metáfora 

afirma que ao comprometer a qualidade do sistema em detrimento a algum outro benefício, 

é como se estivesse contraindo uma dívida. A essa dívida são acrescidos juros na forma de 

custos extras para realizar futuras modificações no sistema. Se o débito não for controlado, a 

maior parte do tempo de desenvolvimento futuro do sistema pode ser gasto com o 

pagamento da dívida. 

 A metáfora tem sido usada na comunidade técnica como uma forma de gerenciar e 

comunicar as consequências em longo prazo que decisões técnicas podem causar. Apesar de 

intuitiva, essa definição é baseada em evidencias anedótica, por isso um melhor 

entendimento do fenômeno e uma definição com rigor formal são necessários.  

 Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo principal caracterizar e conceituar 

teoricamente um caso de Débito Técnico em um contexto real de desenvolvimento de 

software para dispositivos móveis. Através de um estudo de caso exploratório foi realizada a 

caracterização em números concretos do impacto causado pela contração do débito e a 

identificação de categorias, subcategorias e propriedades que definem o fenômeno de 

Débito Técnico, utilizando procedimentos da metodologia da Teoria Fundamentada nos 

Dados.  

 Esse trabalho dá um primeiro passo na construção de uma teoria formal sobre Débito 

Técnico e possibilita à comunidade cientifica direcionar os esforços futuros para 

caracterização e gerenciamento de Débito Técnico, de acordo com os conceitos aqui 

identificados. O trabalho também contribui para o projeto investigado com proposições para 

o gerenciamento do projeto no futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Débito Técnico, Evolução do software, Teoria Fundamentada nos Dados, 

Engenharia de Software Baseada em Evidências. 
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ABSTRACT 

The technical debt metaphor is an analogy to the concept of financial debt. The metaphor 

says that compromising software quality to gain benefits in some other dimension it's like 

going into a debt: on which incur interest in the form of extra cost to perform future system 

modifications. If the debt is not controlled, most of the time of future development can be 

spent on debt payments.  

 The metaphor has been used in the technical community as a way to manage and 

communicate the long-term consequences that some technical decisions may cause. 

Although intuitive, this definition is based on anecdotal evidence, so a better understanding 

of the phenomenon and a formal definition is needed. 

 Through an exploratory case study the effect caused by the debt was characterized in 

concrete numbers and using procedures of the Grounded Theory methodology categories, 

subcategories, and properties that define the phenomenon of technical debt were 

identified. 

 This work takes a first step in building a formal theory about technical debt, and 

provides directions for the scientific community focus its future efforts to characterize and 

manage technical debt according to the concepts identified here. The work also contributes 

to the investigated project with proposals for managing the project in the future. 

 

KEY-WORDS: Technical Debt, Software evolution, Grounded Theory, Software Engineering 

Based on Evidence 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O termo evolução pode ser definido como o aperfeiçoamento, gradual e progressivo, das 

propriedades de uma determinada entidade através do tempo (MENS e DEMEYER, 2008). 

Essas mudanças, geralmente são necessárias para adaptar a entidade a um ambiente em 

constante mudança.  

 Esse fenômeno tem sido objeto de estudo em diversas áreas de pesquisa. No 

contexto do software, a evolução ocorre porque o programa é na verdade o reflexo de uma 

atividade do mundo real, e à medida que as necessidades dos usuários mudam, seja pelo 

surgimento de novas tecnologias, ou pela necessidade de crescimento econômico, o 

software precisa evoluir para continuar útil. 

 De acordo com a primeira Lei de Lehman (1996), se as condições para suportar a 

evolução não existirem, o programa irá gradativamente cair em desuso devido ao grande 

gap entre o mundo real como refletido pelo programa e o mundo real como é de fato. Na 

segunda Lei, no entanto, Lehman afirma que à medida que o software evolui, a qualidade do 

software geralmente tende a decair, resultando em um sistema difícil de reagir às mudanças 

do mercado. 

 Durante o processo de evolução do software muitas vezes a qualidade do sistema é 

comprometida devido às restrições, de tempo e recursos, impostas ao processo. Os 

desenvolvedores às vezes decidem por comprometer a qualidade do software, para atender 

a alguma demanda urgente em outra dimensão do sistema, como por exemplo, para 

atender ao prazo de uma entrega.  

 Este tipo de fenômeno é conhecido como Débito Técnico (do inglês Technical Debt, 

ou TD). Cunningham (1992) definiu pela primeira a metáfora em seu relato de experiência 

do OOPSLA 1992:  

“A primeira vez que a qualidade do código é comprometida é como se estivesse 

incorrendo em débito. Um pequeno débito acelera o desenvolvimento até que 

seja pago através da reescrita do código. O perigo ocorre quando o débito não é 

pago. Cada minuto em que o código é mantido em inconformidade, juros são 

acrescidos na forma de reescrita.” (CUNNINGHAM, 1992, tradução nossa) 
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 A metáfora é uma analogia ao débito financeiro. Ela diz que ao comprometer a 

qualidade do sistema, é como se estivesse contraindo uma dívida, que precisará ser paga no 

futuro. E destaca ainda que juros são acrescidos a essa dívida na forma de tempo, esforço e 

custo extras para realizar futuras modificações no sistema. Pode-se decidir por pagar a 

dívida, através da rearquitetura ou refactorig do código, ou pode continuar incorrendo em 

juros. 

 Um exemplo claro de Débito Técnico é dado por Bob (2009). O exemplo diz respeito 

ao projeto e desenvolvimento de um website. Na ocasião é tomada a decisão de utilizar 

frames, solução mais simples e rápida, devido à limitação de tempo que não permitia o 

desenvolvimento de um framework Ajax, mais robusto e que por isso demandava mais 

tempo de desenvolvimento. Nesse caso, se o cliente esperava por uma solução web 2.0, 

então a solução desenvolvida não será sustentável em longo prazo. Logo, parte do esforço 

de desenvolvimento futuro será “tomado” para reajustar o sistema para uma solução Ajax. 

 A contração da dívida muitas vezes pode ser necessária, mas se não for controlada, 

entretanto, a dívida pode sair de controle causando a queda na produtividade de 

manutenção, adaptação e extensão do sistema, devido ao alto esforço para pagar o débito.  

 Lehman (2001) já apontava como implicação prática dos resultados dos seus estudos 

sobre evolução do software, para a necessidade do controle da queda da qualidade e de 

ações anti-regressivas como forma de preservar as oportunidades de crescimento futuro do 

sistema. De forma similar, o débito contraído através do comprometimento da qualidade 

deve ser monitorado e controlado para permitir a evolução contínua, de forma mais rápida, 

mais confiável e com menos esforço.  

 Decisões de se contrair débito técnico envolvem fatores econômicos e técnicos, mas 

muitas vezes a decisão é tomada sem poder visualizar as suas consequências em longo prazo 

no desenvolvimento futuro. Além do mais, desenvolvedores, gerentes e executivos 

normalmente têm pontos de vista diferentes quanto à necessidade de investimento na 

qualidade do código (LEHMAN, 2001), uma vez que o retorno em curto prazo também não é 

visível. 

 Hoje em dia, a metáfora de Débito Técnico tem ganhado força na comunidade 

técnica como uma forma de entender e alertar stakeholders não técnicos sobre as 
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complexidades criadas, em longo prazo, por escolhas técnicas de design ou implementação 

tomadas anteriormente e que de alguma forma comprometeram a qualidade do sistema. 

 As técnicas utilizadas hoje na prática são baseadas em uma compreensão intuitiva da 

metáfora, nenhuma fundamentação teórica existe para definir com rigor o fenômeno 

(BROWN, et al., 2010). Não se sabe ao certo o que realmente caracteriza um caso de Débito 

Técnico, não há um consenso nem na comunidade técnica nem acadêmica sobre o que 

determina um TD, nem se conhece ao certo as suas propriedades.  Além do mais uma 

compreensão mais concreta dos critérios necessários para controlar e gerenciar o débito 

técnico de forma mais efetiva é necessária.  

1.2 OBJETIVOS 

Adotando a perspectiva WHAT/WHY (LEHMAN e RAMIL, 2002) da evolução do software, 

este trabalho tem como objetivo geral caracterizar, através de um estudo exploratório, o 

conceito de Débito Técnico à luz da metáfora definida por Cunningham (1992), melhorando 

o conhecimento sobre o fenômeno e tornando a definição dos elementos da metáfora mais 

precisos. A partir da definição das propriedades do fenômeno e de suas dimensões é 

possível definir fatores e indicadores mais concretos que podem ser usados para a definição 

de modelos quantitativos e no gerenciamento de débito técnico.  

 A motivação para este estudo é que apesar da metáfora definir alguns elementos 

básicos, como benefício, débito, pagamento e juros, não se pode definir de forma concreta 

quais são os atributos e como estes estão relacionados. A falta de uma definição dificulta 

inclusive o avanço dos estudos científicos sobre o fenômeno, uma vez que não se sabe ao 

certo se o que está sob investigação é de fato um caso de Débito Técnico. Por exemplo, os 

resultados de um estudo quantitativo sobre indicadores de Débito Técnico podem não ter 

validade uma vez que não se pode afirmar que os casos investigados são realmente casos de 

Débito Técnico. Um passo preliminar de definição formal é necessário para auxiliar na 

identificação e caracterização do fenômeno. 

 O objetivo geral do trabalho pode ser decomposto nos seguintes objetivos 

específicos: 



1 Introdução 

 19

» Identificar evidências empíricas da existência de um caso de Débito Técnico à luz 

da metáfora de Cunningham (1992) em um contexto de desenvolvimento real de 

software.  

» Identificar e explicar a motivação para a decisão que levou a contração do débito.  

» Analisar e descrever as consequências dessa decisão durante o processo de 

evolução do sistema. 

» Construir uma teoria inicial fundamentada nos dados sobre Débito Técnico. 

1.3 CONTRIBUIÇÕES 

Neste trabalho foi conduzido um estudo de caso exploratório, onde foram analisados 

documentos históricos e e-mails, a respeito de um período de 2 anos de evolução de um 

sistema comercial para plataformas móveis. Entrevistas foram conduzidas com gerentes e 

arquitetos do sistema, com poder para tomada de decisão. 

 A evolução do sistema foi conduzida por uma equipe geograficamente distribuída, e 

que envolve uma grande empresa internacional de software. Entrevistas foram conduzidas 

com arquitetos e gerentes do projeto, responsáveis pelas tomadas de decisões do projeto. A 

análise dos dados foi feita de forma qualitativa utilizando procedimentos da metodologia de 

Teoria Fundamentada nos Dados (STRAUSS e CORBIN, 2008).  

 As contribuições desse estudo podem ser descrita sob três perspectivas diferentes: 

» Para a comunidade técnica: Com um melhor entendimento dos componentes da 

metáfora e seus relacionamentos, tecnologias e práticas de controle e gerenciamento 

podem ser aperfeiçoadas para manipularem estes fatores de forma mais efetiva.  

» Para a comunidade científica: (1) Evidencia empírica da ocorrência de Débito 

Técnico em um contexto real de desenvolvimento de software, uma vez que hoje 

existem apenas evidências anedóticas; (2) Metodologia para identificação e 

caracterização de Débito Técnico, facilitando o processo de pesquisa de trabalhos 

futuros; (3) Proposta inicial de uma teoria sobre Débito Técnico, proporcionando um 

melhor entendimento dos componentes da metáfora e seus relacionamentos; (4) 

Metodologia para extração de dados para estudo exploratório sobre evolução de 

defeitos de software e a ocorrência de Débito Técnico, detalhada no Apêndice A. 
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» Para o projeto investigado: (1) Melhorar as práticas correntes do processo de 

evolução do sistema. (2) Entender as consequências das decisões tomadas 

anteriormente para auxiliar a futura tomada de decisões, a fim de evitar problemas 

recorrentes no processo de evolução do sistema.  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

O restante desta dissertação procede da seguinte forma. O Capítulo 2 sumariza os trabalhos 

que são relevantes para a teoria. O Capítulo 3 discute os métodos usados no trabalho 

empírico e apresenta o estudo de caso. Capítulo 4 apresenta a teoria fundamentada nos 

dados resultante do trabalho de pesquisa. Capítulo 5 discute as implicações práticas e 

teóricas da teoria. E finalmente, o Capítulo 6 conclui a dissertação com uma lista de questões 

em aberto. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO E TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo são discutidos os conceitos, crenças e teorias que suportam este estudo. Num 

primeiro momento são apresentados estudos centrais e essenciais para entender e explicar 

o processo de evolução do software (APRIL e ABRAN, 2008; MENS e DEMEYER, 2008). O 

objetivo dessa revisão foi enquadrar este trabalho no contexto das pesquisas nessa área e 

identificar possíveis relações de trabalhos passados com a metáfora de Débito Técnico, a fim 

de colaborar para a construção do conhecimento sobre esse fenômeno.  

 São apresentados artigos sobre: leis da evolução (LEHMAN e BELADY, 1985), tipos de 

mudanças (CHAPIN, et al., 2001), fases de evolução (BENNETT e RAJLICH, 2000) e outros. Os 

artigos foram selecionados de forma intencional (RANDOLPH, 2009), de acordo com o 

objetivo (entender e explicar a evolução do software) e relevância.  

 Por fim, num contexto mais específico, são discutidas as razões que justificam a 

necessidade de pesquisas científicas para definir, de forma mais rigorosa, os conceitos da 

metáfora de Débito Técnico.  

2.1 INTRODUÇÃO À EVOLUÇÃO DO SOFTWARE 

A maior parte do embasamento teórico desse trabalho no que diz respeito à evolução do 

software se deu a partir dos trabalhos publicados por Lehman durante quase 30 anos de 

estudos sobre este tema (LEHMAN, 1980, 1989, 1991, 1996; LEHMAN e RAMIL, 2002). 

Alguns dos resultados alcançados em suas pesquisas são reportados nesta seção.  

 Esta seção também traz trabalhos de outros autores, como Bennett e Rajlich (2000), 

que a partir de observações empíricas definiram um ciclo de vida de evolução do software e 

Chapin et al. (2001), que determinaram uma classificação para as diferentes atividades 

desenvolvidas durante o processo de evolução do sistema. 

2.1.1 EVOLUÇÃO DO SOFTWARE 

O termo evolução descreve um fenômeno encontrado em diversos domínios de pesquisa, 

como nas ciências biológicas e sociais. O termo evolução pode ser definido como o 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento, gradual e progressivo, das propriedades de uma 

determinada entidade (artefato, teoria, ideia, espécie, sociedade) através do tempo (MENS e 
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DEMEYER, 2008). Geralmente, essas mudanças são necessárias para adaptar a entidade a 

um ambiente de constante mudança. E essa mudança pode fazê-la mais útil ou significativa, 

ou de alguma forma aumentar seu valor nesse novo ambiente (LEHMAN e RAMIL, 2002). 

 No contexto do software, a evolução ocorre porque o programa tem como objetivo 

atender a uma aplicação de um determinado domínio do mundo real, e como o mundo real 

está em constante mudança, o software precisa ser adaptado para permanecer útil. A 

pressão para a evolução do sistema cresce à medida que surgem novas tecnologias, 

necessidade de crescimento econômico, novos domínios de aplicação, novos competidores 

ou mudanças nas circunstâncias do ambiente.  

 Os programas podem ser classificados de acordo com as suas características 

evolutivas, como programas do tipo-S e programas do tipo-E (LEHMAN, 1980). O programa 

do tipo-S, é um programa cuja especificação não sofre mudanças ao longo do tempo. 

Programas desse tipo geralmente contemplam aplicações matemáticas, como a validação de 

uma expressão ou a implementação de uma fórmula matemática. A especificação tem um 

papel fundamental nesse tipo de programa, ela é um contrato formal entre o cliente e o 

fornecedor. A designação S deu-se justamente pela importância da especificação 

(Specification, em inglês) no contexto deste tipo de software. Esse tipo de programa não faz 

parte do contexto deste estudo. 

 O outro tipo de programa é chamado programa do tipo-E, e é o tipo de programa 

alvo deste estudo. Esse tipo de software é intrinsecamente evolucionário, por isso a 

designação E. Foi definido como programa que "...opera ou resolve um problema no mundo 

real..."(LEHMAN, 1980, tradução nossa). Esse tipo de programa não pode ser totalmente 

especificado no início do projeto, a sua especificação evolui impulsionada pelo feedback dos 

usuários após o uso do sistema, pelo os avanços e crescimentos das organizações e pela 

necessidade de adaptação às mudanças no mundo externo. 

 Lehman afirma que “...qualquer programa é um reflexo limitado, discreto e estático 

de um domínio irrestrito e dinâmico. Os limites e outros atributos do domínio são 

intrinsecamente fuzzy mas são conhecidos progressivamente durante o desenvolvimento, 

uso e evolução do sistema, através das restrições econômicas, sociais e tecnológicas 

impostas ao longo do tempo”(LEHMAN, M., 1980, tradução nossa).  
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 Ele afirma ainda que os sistemas de computação em evolução devem ser vistos como 

um universo em expansão, que transfere as funções do domínio real para o sistema de 

software. A Figura 1 explica a relação entre o domínio do mundo real, a especificação do 

sistema e o programa de software. 

FIGURA 1 - RELAÇÃO ENTRE O DOMÍNIO, A ESPECIFICAÇÃO E O PROGRAMA 

 

Fonte: Lehman (1980) 

 Esse tipo de programa não pode ser especificado com exatidão. Tanto a especificação 

quanto o programa do tipo-E são necessariamente finitos, mas o número de atributos de 

suas correspondentes aplicações no mundo real é indefinido, e alguns desses atributos estão 

sujeitos a mudanças imprevisíveis (LEHMAN, 1989; LEHMAN e RAMIL, 2002). A incerteza é 

uma característica inerente desse tipo de programa. Essa propriedade é definida no Princípio 

da Incerteza do Software (LEHMAN, 1989). 

 O princípio afirma que a incerteza no desenvolvimento do software está relacionada 

a pelo menos dois aspectos distintos, domínio e funcionalidade. Quanto ao domínio de 

operação não é possível defini-lo com certeza, nem em extensão nem em detalhe. Essa 

incerteza só é resolvida ao longo da vida do sistema quando são conhecidos e determinados 

os domínios sobre os quais a aplicação deve ser válida, usada e suportada. Quando o sistema 

está em operação, pode surgir a necessidade ou desejo de estender a área de validade para 
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outras regiões do domínio e a não adaptação do sistema pode causar a inibição de 

desempenho de mercado e a insatisfação do cliente (LEHMAN, 1991).  

 O segundo aspecto diz respeito ao número de funcionalidades e propriedades a 

serem suportadas pelo sistema. A lista de propriedades e funcionalidades que podem ser 

incluídas em um sistema é provavelmente irrestrita. Por isso, os limites da cobertura 

funcional final do sistema são arbitrários. Essa incerteza é atribuída em parte ao 

envolvimento humano nas aplicações. Como os sistemas refletem e encapsulam os pontos 

de vista, políticas e valores dos seres humanos, e estes estão sujeitos a mudanças à medida 

que as organizações e a sociedade evoluem isso inevitavelmente é refletido no sistema.  

 Os programas do tipo-E evoluem através de sucessivos estados, chamados de versões 

do sistema. Cada versão representa um passo no complexo processo de evolução em 

andamento. A sequência de versões transforma o sistema de um estado não mais 

satisfatório em um estado que suporta as mudanças, necessidades e oportunidades de um 

mundo em constante mudança. Se as condições para suportar a evolução não existirem, 

então o programa irá gradativamente cair em desuso por causa do grande gap entre o 

mundo real como refletido pelo programa e o mundo real como ele realmente é.  

2.1.2 MANUTENÇÃO X EVOLUÇÃO 

No contexto do software, existe uma grande discussão na literatura quanto ao uso dos 

termos “Manutenção” e “Evolução”. O Padrão IEEE 1219 para a Manutenção do Software 

(1998) define manutenção de software como: 

 “Uma modificação do produto de software depois da entrega para corrigir 

falhas, melhorar desempenho ou outros atributos, ou para adaptar o produto 

ao ambiente modificado”. (IEEE, 1998) 

 Uma definição similar é dada pela ISO/IEC 14764 (1999) dando enfoque na natureza 

pós-implementação:  

“O produto de software submetido a modificações de código e da 

documentação associada devido a um problema ou a necessidade de melhoria. 

O objetivo é modificar o software existente enquanto preserva a sua 

integridade.” (ISO/IEC, 1999) 
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 O termo “evolução do software” não possui uma definição padrão, mas alguns 

pesquisadores preferem esse termo em substituição ao termo manutenção. Ele foi 

provavelmente usado pela primeira vez por Lehman em (1980) com o objetivo exatamente 

de diferenciar das atividades de pós-implantação realizadas na manutenção do software.  

 O termo “Manutenção” é considerado inapropriado no contexto do software, porque 

o seu significado em outras áreas descreve uma atividade cujo objetivo, geralmente, é 

corrigir deteriorações ou depreciações que ocorreram em um artefato físico. O objetivo das 

atividades é fazer com que o artefato volte ao estado inicial o mais rápido possível. No 

entanto o software não está sujeito a deterioração. As mudanças que surgem neste caso 

vêm de mudanças no propósito para o qual o software foi adquirido, de mudanças nas 

propriedades do domínio operacional, novas tecnologias, desejo de crescimento econômico 

ou o surgimento de produtos competitivos.  

 Enquanto manutenção refere-se às atividades que são realizadas depois do 

desenvolvimento do projeto, a evolução do software é definida como o comportamento 

dinâmico do software, como ele muda ao longo do tempo. Neste trabalho estamos 

particularmente interessados no processo de mudanças ocorridos no software ao longo do 

tempo, por isso iremos adotar o termo “Evolução do software”. 

2.1.3 DIMENSÕES DE PESQUISA 

Como discutido anteriormente, a evolução do software é uma atividade inevitável. 

Entretanto, as atividades de evolução software são caracterizadas pelo alto custo e pelos 

atrasos nas modificações (MENS e DEMEYER, 2008). É estimado que 60% a 80% dos recursos 

usados para evoluir um sistema de software ao longo do seu tempo de vida ocorre depois da 

primeira release (PIGOSKI, 1996). O survey de Lientz e Swanson (1980), bastante citado na 

literatura, revela que a maior parte do custo do ciclo de vida do software é gasto na etapa de 

manutenção. 

 Por outro lado, a dependência social nos computadores e nos softwares está 

aumentando cada vez mais.  Quase todos os dispositivos e máquinas hoje em dia 

incorporam software de alguma forma. Essa dependência explica as razões econômicas e de 

confiabilidade para a demanda por melhoria no processo de evolução do software. Os 

estudos na área da evolução do software são importantes para aperfeiçoar o processo de 
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evolução do software e reduzir as consequências dos altos custos, do mau funcionamento 

do sistema e dos atrasos na adaptação às mudanças.  

 Os estudos nessa área adotam duas perspectivas predominantes, definidas por 

Lehman (2001) e chamadas de visões “WHAT/WHY” e “HOW”. É na visão “HOW” que estão 

voltados os maiores esforços de pesquisa hoje em dia (MENS e DEMEYER, 2008). Esta visão 

explora os métodos e as maneiras pelas quais um sistema de software pode ser 

desenvolvido e evoluído para se tornar mais satisfatório em um ambiente operacional em 

mudança.  

 O foco está nas tecnologias, mecanismos, ferramentas e atividades pelas quais 

mudanças progressivas nas características do software podem ser atingidas de maneira 

sistemática, planejada e controlada. Como a definição de técnicas para a identificação e 

remoção de clones (KOSCHKE, 2008), técnicas de refactoring (DEMEYER, 2008), de migração 

de sistemas legados (HAINAUT, et al., 2008), frameworks para a evolução de arquiteturas, 

etc. 

 No entanto, alguns estudos investigam o processo de mudança em si, buscando 

entender a natureza do fenômeno de evolução. Essa perspectiva é chamada “WHAT/WHY”, 

é menos frequentemente adotada, mas igualmente importante. Nessa visão é estudada a 

natureza do fenômeno de evolução do software, suas determinantes e seus impactos. A 

importância dessa visão deve-se principalmente pelo fato de que um melhor entendimento 

do fenômeno de evolução por si só pode levar a métodos melhores para seu planejamento, 

gerenciamento e desenvolvimento.  

 Estudos sob esta perspectiva têm a capacidade de identificar e direcionar esforços de 

pesquisa para áreas com maior potencial para resultar em benefícios práticos significativos. 

No entanto, até hoje a abordagem "WHAT/WHY" têm recebido atenção limitada (MENS e 

DEMEYER, 2008). Este trabalho adota essa abordagem, e tenta diminuir, em parte, o gap 

entre as visões “HOW” e “WHAT/WHY” da evolução do software. A seguir são apresentados 

os principais estudos que adotaram a abordagem “WHAT/WHY” da evolução do software. 

2.1.4 CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVOLUÇÃO E MANUTENÇÃO 

As atividades de evolução e manutenção geralmente têm motivações diferentes, por isso 

alguns esforços de pesquisa estão voltados para a caracterização destas atividades. O padrão 
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IEEE 1219 para a manutenção do software (1998) classifica as atividades de manutenção, 

quanto ao objetivo da atividade, em: 

• Adaptativa: Modificação de um produto de software realizada depois da entrega 

com o objetivo de manter o programa usável em um ambiente modificado ou em 

mudança. 

• Corretiva: Modificação reativa de um produto de software realizada depois da 

entrega para corrigir falhas descobertas. 

• Perfectiva: Modificação de um produto de software depois da entrega para 

melhorar a desempenho ou a manutenibilidade.  

 Uma classificação similar foi dada por Lientz e Swanson (1980), ela difere da 

classificação descrita acima apenas na inclusão de um novo tipo de atividade, a preventiva: 

• Preventiva: Refere-se às modificações do software realizadas com o objetivo de 

prevenir problemas antes de eles ocorrerem. 

 Essa classificação serviu de base para a classificação definida no padrão ISO/IEC 

14764 (1999) para a manutenção de software. Posteriormente, Chapin et al. (2001) 

estenderam essa classificação baseados nas evidências dos objetivos das atividades de 

manutenção determinados através de observações, e incluíram questões não técnicas, tais 

como documentação, consultoria e treinamento. 
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QUADRO 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVOLUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE. 

Categoria Tipo da atividade Descrição Classe 

Interface de suporte 

Treinamento Atividades como a realização de 

aulas para a equipe de 

desenvolvimento 

M 

Consulta Atividades de suporte ao cliente 

para discussão de assuntos 

como acompanhamento de 

atividades, mudanças, custo e 

tempo. 

Avaliação  Atividades cujo objetivo é 

apenas o entendimento do 

sistema, como buscas, estudos, 

testes de diagnósticos e cálculo 

de métricas. 

Documentação 

Reforma Refinamento ou formatação de 

documentos. 

M 

Atualização Atualização de conteúdo e 

cobertura da documentação. 

Propriedades do software 

Preparação Envolve atividades que não 

estão diretamente ligadas a 

mudanças no código, mas que 

dão suporte ao seu 

desenvolvimento. Por exemplo, 

backup do código, melhorias na 

legibilidade, comentários etc.  

M 

Prevenção Atividades que tem o objetivo 

de evitar problemas futuros. 

Desempenho Envolve atividades como a 

melhoria do processo de 

armazenamento, otimizações 

nos algoritmos etc. 

E M 

Adaptação Envolve processos para 

suportar novas plataformas, 

base de dados e protocolos de 

comunicação.  

Regras de negócio 

Redução Atividades para eliminação ou 

redução de algumas regras de 

negócio, como remoção total ou 

parcial de alguns componentes. 

E M 

Correção Atividades reativas para 

correção de defeitos no sistema. 

Melhoria Atividades de adições de novas 

regras de negócios ou extensão 

de escopo das já existentes. 

Fonte: Chapin et al. (2001) 

 A classificação agrupa os tipos de atividades de evolução e manutenção do software 

em quatro categorias diferentes. O Quadro 1 traz um resumo estruturado dessa classificação, 

a designação 'M' indica atividades de manutenção e a designação 'E' atividades de evolução. 
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2.1.5 FASES DA EVOLUÇÃO  

A distribuição das atividades não é a mesma durante o tempo de vida do software. Algumas 

observações empíricas levaram a proposição de divisão do ciclo de evolução do software em 

fases. O modelo de processo baseado em estágios definido por Bennett e Rajlich (2000) é 

muito citado na literatura (LEHMAN e RAMIL, 2002; MENS e DEMEYER, 2008). 

 O modelo é interessante porque explicitamente considera o problema de 

envelhecimento do software. A Figura 2 demonstra a evolução dos estágios. O processo inicia-

se no estágio de “Desenvolvimento Inicial”. Durante esse estágio, a primeira versão do 

sistema de software é desenvolvida. É quando se define a arquitetura que, provavelmente, 

vai guiar o pensamento pra toda a vida do programa. É nessa fase que equipe de 

programação adquire conhecimento sobre o domínio da aplicação, soluções e algoritmos, 

formatos de dados, etc.  

FIGURA 2 - MODELO DE PROCESSO BASEADO EM ESTÁGIOS 

 
Fonte: Bennett e Rajlich (2000) 

 Depois do estágio inicial de desenvolvimento da primeira versão executável, é 

iniciado o estágio de “Evolução” onde é possível adaptar a aplicação às novas necessidades 

dos usuários, corrigir falhas na aplicação e responder a aprendizagem do desenvolvedor e do 

usuário, que com a experiência adquirida com a aplicação permitem uma especificação mais 

precisa dos requisitos. Esta fase só é possível enquanto a integridade permanecer 

preservada.  
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 Bennett e Rajlich (2000) concluem que tanto a arquitetura do software, quanto o 

conhecimento da equipe de programação tornam a evolução possível. Uma vez que um 

desses aspectos desaparece, ocorre uma perda na capacidade de evolução, e o sistema 

entra então na fase de “Manutenção”. Durante essa fase, apenas pequenas mudanças 

táticas são realizadas para manter o sistema em execução. Para os negócios, o software não 

é mais um produto central, e o custo-benefício das mudanças é muito pequeno. 

 Bennett e Rajlich (2000) apontam ainda uma relação positiva entre a perda de 

coerência da arquitetura de software com a perda do conhecimento de software. Eles 

alegam que uma arquitetura menos coerente requer um conhecimento mais amplo para 

evoluí-la. No entanto, se o conhecimento necessário para a evolução está perdido, as 

mudanças no software irão levar a uma rápida deterioração da arquitetura. Muitas vezes, 

em projetos de software, a perda do conhecimento é provocada por perda de pessoal-chave, 

e o projeto cai na fase de manutenção. Esse processo é chamado de decadência do código. 

 O estágio final é chamado de “Finalização”. O sistema entra nessa fase quando até as 

pequenas modificações se tornam muito custosas, levando ao fechamento do sistema. Se o 

sistema, apesar da sua qualidade degradada, continuar disponível para os seus stakeholders, 

ele é chamado de sistema legado. Neste caso, pode ser mais prudente migrar para um novo 

sistema que ofereça uma funcionalidade similar, ou melhor, sem, no entanto exibir a 

qualidade pobre do sistema legado. 

FIGURA 3 - FASES DA EVOLUÇÃO DO SOFTWARE QUANDO A DISTRIBUIÇÃO DO TIPO DE MODIFICAÇÕES 

 
Fonte: Gefen e Schneberger (1996) 

Outra classificação de estágios de evolução é dada por Gefen e Schneberger (1996), 

demonstrada na Figura 3. Baseado em entrevistas ele sugere três períodos distintos durante o 

processo de manutenção e evolução do sistema. Esses períodos foram chamados de 

“Estabilização”, “Melhoria” e “Expansão”. Nesse trabalho os autores reforçam a evidência 
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de que o número de modificações segue uma distribuição homogênea no total, como 

formulado nas leis da evolução do software. 

No entanto, quando examinada por tipo de modificação, essa distribuição não é 

homogênea. A fase inicial de estabilização é caracterizada pela grande quantidade de 

modificações de correção no sistema, na segunda fase, de melhoria, é enfatizada a adição de 

novas funcionalidades e melhorias a aplicação existente. E por fim, esta ênfase é substituída 

durante o terceiro estágio, o de expansão, pela adaptação a novas aplicações. 

2.1.6 AS LEIS DE SOFTWARE 

O primeiro trabalho empírico realizado na área de evolução do software foi realizado por 

Belady e Lehman (1971), nos anos 70. Nesse trabalho foram investigados 20 releases do 

sistema operacional OS/360. As observações resultantes deste trabalho sobre o crescimento 

do sistema, em termos de tamanho e complexidade, levaram a formulação das primeiras 

cinco "leis" da evolução do software (LEHMAN, 1996).  

 Estudos posteriores entre 1970 e 1980 levaram a reformulação dessas leis, 

resultando num total de 8 leis da evolução do software (BELADY e LEHMAN, 1976; LEHMAN, 

1978, 1980, 1996). O Quadro 2 sumariza a definição dessas leis. 

As leis II e VII estão diretamente relacionadas a este trabalho. As observações enfatizam as 

consequências da evolução na complexidade e no tamanho do sistema, porque esses foram 

os atributos analisados nos trabalhos. Entretanto, os autores apontam também para 

possíveis consequências na ocorrência de falhas. 

 Com relação a lei II, “Complexidade crescente”, as observações apontam duas razões 

principais para o crescimento da complexidade do software. A primeira delas é a imposição 

de mudanças atrás de mudanças. Isso faz com que aumentem o número de módulos do 

sistema e consequentemente, o número de interconexões entre eles. A segunda razão é o 

fato das mudanças se distanciarem cada vez mais, com o passar do tempo, dos conceitos 

iniciais de projeto e arquitetura.  

 Esse aumento na complexidade do sistema acarreta na dificuldade para projetar, 

mudar e validar o sistema, e provavelmente na ocorrência de erros e correções 

subsequentes. Outra consequência é a queda na taxa de crescimento do sistema, devido à 
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dificuldade em realizar modificações.  Outro fator que contribui para essa diminuição é a 

distribuição de recursos entre as atividades de correção, melhoria e extensão, à medida que 

o software evolui. 

QUADRO 2 - AS LEIS DA EVOLUÇÃO DO SOFTWARE 

Número Nome Descrição 

I (1974) Mudança contínua Sistemas do tipo-E devem ser 

continuamente adaptados. Caso contrário, 

se tornarão menos satisfatório para os 

usuários. 

II (1974) Complexidade crescente À medida que um sistema do tipo-E evolui 
também sua complexidade. Ao menos que 
seja realizado um trabalho para manter 
a sua qualidade. 

III (1974) Auto-regulação O processo de evolução do software é auto-

regulado.  O tamanho do sistema, em 

termos de número de módulos, possui uma 

distribuição próxima da normal, em relação 

a sequência de releases. Logo, conclui-se 

que o tamanho não é um parâmetro 

gerenciável. 

IV (1978) Conservação da estabilidade 

organizacional 

A taxa média de atividades em um sistema 

em evolução tende a ser constante durante 

seu tempo de vida. Estudos empíricos não 

confirmaram nem negaram essa lei. São 

necessários mais estudos para um melhor 

entendimento da mesma. 

V (1978) Conservação da familiaridade O crescimento incremental e a taxa de 

crescimento a longo prazo dos sistemas do 

tipo-E tendem a diminuir. Acredita-se que 

isso deve-se, em parte, a difícil 

familiarização dos desenvolvedores com o 

sistema após sucessivas modificações. 

VI (1991) Crescimento contínuo A capacidade funcional dos sistemas do 

tipo-E deve ser continuamente aumentada 

para manter a satisfação do usuário ao 

longo da vida do sistema. 

VII (1996) Qualidade decadente Ao menos que seja rigorosamente 
controlada, ao suportar as mudanças no 
ambiente operacional, a qualidade dos 
sistemas do tipo-E irá aparentemente 
decair. 

VIII (1996) Sistema de feedback Os processos de evolução do tipo-E são 

sistemas de feedback em vários níveis, com 

múltiplas iterações e envolvendo múltiplos 

agentes. 

Fonte: Adaptado de Lehman (2001) 
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 Na lei VII, ”Qualidade decadente”, as adições de mudanças distantes dos conceitos 

iniciais também são apontadas como fatores causadores dessa queda. Modificações são 

realizadas em cima de outras implementações já existentes. Isso cria, potencialmente, um 

ambiente para iterações indesejadas e violações a suposições iniciais. Como consequência, 

ocorre a queda no desempenho do sistema, o aumento no número de defeitos e na 

dificuldade de adaptação e crescimento do sistema, levando a diminuição na satisfação do 

usuário.  

 Como consequência prática dessas leis, Lehman e Ramil (2001) apontam a 

necessidade do controle adequado quanto aos aspectos de qualidade do sistema. Sugere 

como forma de alcançar esse controle, a identificação de comportamentos oscilatórios no 

número de defeitos e os fatores externos relacionados. Sugere também a investigação de 

relacionamentos com outras medidas do processo ou do produto, como tamanho ou 

número de correções dos releases passados, tamanho dos módulos ou sub-sistemas e 

esforço de teste.  

 Do ponto de vista gerencial, a queda na qualidade e complexidade do sistema pode 

ser controlada, ou pode ser ignorada, com a inevitável consequência da eventual estagnação 

do sistema. Sem esse controle, as atividades anti-regressivas tendem a ser negligenciadas, 

ocasionando a queda na produtividade de manutenção, adaptação e extensão do sistema e 

na qualidade do sistema. 

 As atividades anti-regressivas são partes integrais da responsabilidade de 

desenvolvimento e evolução do sistema. Tais trabalhos consomem esforços sem um retorno 

imediato visível ao stakeholder. No entanto, em longo prazo, elas permitem a evolução 

contínua, de forma mais rápida, mais fácil, mais confiável e com menos esforço. Ela preserva 

as oportunidades para crescimento futuro em termos de valor (LEHMAN e RAMIL, 2001). 

 O objetivo desse trabalho está embasado fortemente nas observações dessas duas 

leis da evolução do software e nas suas consequências práticas. Ele visa identificar 

empiricamente fatores que caracterizem o débito técnico em situações práticas, para 

suportar efetivamente, do ponto de vista gerencial, o controle da qualidade e as tomadas 

de decisão acerca das atividades que possam impactar positivo ou negativamente, nesse 

aspecto do software. 



2 Embasamento Teórico e Trabalhos Relacionados 

 34

2.2 DÉBITO TÉCNICO 

O conceito de débito técnico tem sido bastante discutido na comunidade técnica, e 

atualmente tem ganhado força como linha de pesquisa dentro da engenharia de software. 

Por esse motivo a literatura científica é ainda muito escassa, a maioria dos artigos sobre 

Débito Técnico encontra-se na literatura técnica e em blogs. 

 O termo é usado como uma alusão ao débito financeiro e foi usado pela primeira vez 

por Cunhigham em seu relato de experiência do OOPSLA 1992: 

 “A primeira vez que a qualidade do código é comprometida é como se estivesse 

incorrendo em débito. Um pequeno débito acelera o desenvolvimento até que 

seja pago através da reescrita do código. O perigo ocorre quando o débito não é 

pago. Cada minuto em que o código é mantido em inconformidade, juros são 

acrescidos na forma de reescrita.” (CUNNINGHAM, 1992, tradução nossa) 

 A metáfora é uma retórica a teoria de débito financeiro. Ela diz que ao comprometer 

a qualidade do sistema, é como se estivesse contraindo uma dívida, que precisará ser paga 

no futuro. A definição ressalta ainda que juros são acrescidos a essa dívida na forma de 

tempo, esforço e custo extras para realizar futuras modificações no sistema.  

 Pode-se optar por pagar a dívida através da rearquitetura e refactoring do código, e 

com isso evitar o pagamento futuro de juros. Ou pode-se decidir por continuar incorrendo 

em juros, e enfrentando dificuldades para realizar modificações ao sistema, em troca de 

algum outro benefício. 

 Não há ainda um consenso nem na literatura técnica (BOB, 2009; MCCONNELL, 2007; 

FOWLER, 2009) nem na científica (BROWN, et al., 2010) quanto ao que pode ser considerado 

como um caso de Débito Técnico. Baseados na definição dada por Cunningham (1992) 

diferentes autores fizeram diferentes interpretações da metáfora. 

Um dos pontos de incerteza sobre o fenômeno é quanto ao seu caráter deliberativo. 

Steve McConnell (2007) define o fenômeno como sendo um compromisso que a organização 

assume quando escolhe uma abordagem de design que é oportuna em curto prazo mas que 

aumenta a complexidade e é mais custosa em longo termo. 
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Ele classifica o débito quanto ao seu caráter deliberativo em intencional e não 

intencional. O débito não intencional é aquele incorrido sem a intenção, como por exemplo, 

o código sujo inserido pela falta de conhecimento de boas práticas de design. O débito 

intencional diz respeito às decisões, conscientemente tomadas, de se adotar uma estratégia 

de design que não é sustentável em longo prazo, mas que resulta em algum benefício em 

curto prazo. 

Um exemplo de débito intencional é a decisão de utilizar código não aderente aos 

padrões de projeto, deixando para corrigi-lo depois. Uma justificativa comum para esse tipo 

de débito é a de que se a release atual não for finalizada não haverá uma próxima. 

Bob (2009) interpreta a metáfora como sendo trade-offs que a equipe técnica e a 

equipe de negócios geralmente têm que fazer para atender as restrições de tempo e as 

expectativas dos clientes. Em contradição a McConnel (2007), ele afirma que código sujo não 

pode ser considerado Débito Técnico, e que este está reservado para os casos em que uma 

decisão estratégica de design é tomada, mas que é implementada de forma limpa e correta. 

Brown et al. (2010) definem o fenômeno de forma mais ampla, e sugerem que o 

débito ocorre quando os desenvolvedores aceitam comprometer o sistema em uma 

dimensão, para atender uma demanda urgente em outra dimensão. Eles afirmam que esse 

comprometimento é como um débito ao qual são acrescidos juros. 

Guo  (2009) adota uma visão ainda mais ampla do fenômeno, e define TD como 

qualquer artefato imaturo, incompleto ou inadequado que afetem as atividades 

subsequentes de desenvolvimento e manutenção.  

Outro ponto de discussão sobre o que pode ser considerado como um caso de Débito 

Técnico está relacionado ao sucesso da decisão tomada: Uma decisão tomada visando obter 

algum tipo de vantagem pode ser vista como um TD ou TD é apenas a consequência de uma 

decisão ruim? (KLINGER et al., 2011). 

As diferentes interpretações da metáfora nos leva a concluir que, apesar da metáfora 

de Débito Técnico ser intuitiva e convincente, muitas características desta metáfora ainda 

não estão bem definidas. 

 Alguns conceitos relacionados ao Débito Técnico são discutidos na literatura, o Quadro 

3 apresenta um sumário desses conceitos. O primeiro conceito, Razão, é utilizado para 
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descrever a motivação que levou a contração da dívida.  McConnell (2007) aponta o time-to-

market, a restrição de capital em pequenas empresas ou start-ups e o retardamento de 

despesas com desenvolvimento em sistema legados como possíveis razões para a utilização 

do débito. Outras motivações citadas são: restrições de recurso e tempo (FOWLER, 2009; 

GUO, 2009) e o aproveitamento de vantagens de uma oportunidade de mercado (BOB, 

2009).  

 O segundo conceito diz respeito aos Benefícios, em curto prazo, resultantes do 

débito. Os principais benefícios discutidos na literatura são maior produtividade 

(CUNNINGHAM, 1992; GUO, 2009)e tempo menor de entrega (GUO e SEAMAN, 2011; BOB, 

2009; FOWLER, 2009; MCCONNELL, 2007).  

O conceito Resultados refere-se às consequências do débito em longo prazo, como: 

atrasos não esperados, dificuldade de manutenção do sistema e comprometimento da 

qualidade do software (GUO e SEAMAN, 2011). Os demais conceitos: Principal, Juros, Ganho 

e Rentabilidade, são quantitativos e estão descritos no quadro abaixo. 

Além dos conceitos, são discutidas na literatura também as principais ações relacionadas à 

metáfora: gerenciamento e comunicação do débito. O gerenciamento é apontado como 

ação fundamental para garantir uma boa rentabilidade do débito. É preciso controlar o 

trade-off entre o valor ganho com a entrega antecipada versus o custo para o pagamento 

dos juros e do principal no futuro (FOWLER, 2009). 

Se a dívida não for controlada, ela pode sair de controle criando altas taxas de juros 

na forma de queda na produtividade de manutenção, e na adaptação e extensão do sistema. 

Grande parte do desenvolvimento futuro do sistema pode ser gasto pagando os juros 

“paralisantes” da dívida contraída anteriormente. 

QUADRO 3 - CONCEITOS RELACIONADOS À METÁFORA DE DÉBITO TÉCNICO 

Conceitos 

relacionados 
Definição Autores 

Razão Motivação que levou à decisão de 

comprometer a qualidade do sistema.  

(BOB, 2009) (FOWLER, 

2009) (MCCONNELL, 2007) 

(GUO, 2009) 
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Benefício Consequências em curto prazo da contração da 

dívida. 

(BOB, 2009); 

(CUNNINGHAM, 1992); 

(FOWLER, 2009); (GUO, 

2009); (MCCONNELL, 2007) 

Resultado Consequências em longo prazo da contração 

da dívida. 

(GUO e SEAMAN, 2011) 

Principal Valor que indica quanto custaria para pagar a 

dívida no momento. 

(BOB, 2009); 

(CUNNINGHAM, 1992); 

(FOWLER, 2009); (GUO, 

2009); (MCCONNELL, 2007) 

Juros Possível penalidade em decorrência da dívida 

(aumento de esforço ou impacto na 

produtividade de manutenção). 

(BOB, 2009); 

(CUNNINGHAM, 1992); 

(FOWLER, 2009); (GUO, 

2009); (MCCONNELL, 2007) 

Ganho ou valor rendido Valor gerado em resultado                       

dos benefícios alcançados. 

(BOB, 2009); (FOWLER, 

2009) 

Rentabilidade Relação de custo/benefício. Considerando o 

custo para pagar o principal e os juros, e o 

valor ganho. 

(GUO e SEAMAN, 2011) 

Fonte: Elaboração própria 

 A segunda ação, comunicação do débito, é apontada como uma das grandes virtudes 

da metáfora (FOWLER, 2009). A equipe de negócios normalmente concorda que é uma boa 

ideia contrair a dívida, mas pode às vezes resistir em contar com o tempo necessário para 

pagar a dívida no próximo ciclo de entrega (release) (MCCONNELL, 2007).   Hoje em dia, a 

metáfora tem ganhado força na comunidade técnica como uma forma de entender e alertar 

sobre as complexidades criadas, em longo prazo, por escolhas de design ou implementação 

tomadas. 

 O que ocorre é que a contração do débito envolve a avaliação de oportunidades 

futuras de criação de valor no software de acordo com as possíveis decisões técnicas a 

serem tomadas. Trata-se de um trade-off técnico e econômico. Otimizações técnicas para 

obter ganhos em curto prazo podem por em risco ganhos econômicos em logo prazo.  
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 No entanto, desenvolvedores, gerentes e executivos normalmente têm pontos de 

vista diferentes quanto à necessidade de investimento na qualidade do código, uma vez que 

o retorno em curto prazo também não é visível (LEHMAN e RAMIL, 2001). Uma das grandes 

virtudes apontadas (FOWLER, 2009) do uso dessa metáfora é justamente a capacidade de 

expressar através dela aspectos técnicos críticos a stakeholders que não fazem parte da 

equipe técnica. 

 Apesar da metáfora de Débito Técnico ser intuitiva e convincente, não há nenhuma 

fundamentação teórica para definir com rigor o fenômeno. Muitos pontos desta metáfora 

ainda não estão bem definidos. O Quadro 4 traz as questões de pesquisa em aberto sobre 

débito técnico identificadas durante o 1º Internacional Workshop of Technical Debt 

(BROWN, et al., 2010). 
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QUADRO 4 - SUMÁRIO DAS QUESTÕES EM ABERTO SOBRE DEBITO TÉCNICO 

 Questões de pesquisa 

1 O débito técnico é uma metáfora apropriada para o gerenciamento de investimentos para 

medidas corretivas, urgentes e inesperadas, em projetos de desenvolvimento de software? Se 

não, existe alguma metáfora mais apropriada? 

2 A metáfora de débito técnico, ou alguma outra mais apropriada, pode levar a teorias úteis e 

testáveis sobre como usar, medir e pagar as dívidas? 

3 Como identificar débito técnico em um projeto de desenvolvimento de software? 

4 Quais são os tipos de débito técnico?  

5 Quais as propriedades de débito técnico? Quais parâmetros podem ajudar a identificar, 

comunicar, analisar e gerenciar débito técnico? 

6 Como o débito técnico está relacionado a evolução e manutenção de software? 

7 Como informações sobre débito técnico podem ser coletadas empiricamente para 

desenvolver modelos conceituais? 

8 Como o débito técnico pode ser visualizado e analisado? 

9 Para um determinado contexto, quais as maiores fontes de débito técnico? Quais as mais 

úteis? Quais as mais custosas? 

10 Como medir os diferentes tipos de débito técnico? 

11 Quais thresholds utilizar para monitorar TD? 

12 Como analisar o tradeoff entre os requisitos arquiteturas do sistema? Como analisar 

sistematicamente como e quando redesenhar a arquitetura da aplicação para pagar o débito? 

13 Como identificar oportunidades de refactoring? Como avaliar as alternativas sugeridas? 

Fonte: Brown et al. (2010)  

 Um dos pontos de incerteza sobre o fenômeno é quanto ao caráter deliberativo da 

dívida. Código sujo, inserido sem a intenção, pode ser considerado débito técnico? Ou 

apenas decisões estratégicas, intencionais, de se comprometer a qualidade do código 

podem ser consideradas débito técnico? Sendo mais amplo neste ponto, ainda são incertas 

as características que definem o fenômeno. Quais são as propriedades de um débito 

técnico? O que o caracteriza? Uma compreensão mais concreta dos critérios necessários 

para controlar e gerenciar o débito técnico de forma mais efetiva também é necessária.  
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Algumas dessas propriedades já estão se tornando mais evidentes. O Quadro 5 identifica um 

conjunto inicial de propriedades já conhecidas. 

QUADRO 5 – CONJUNTO INICIAL DE PROPRIEDADES DE DÉBITO TÉCNICO JÁ IDENTIFICADAS 

Propriedade Descrição 

Visibilidade Geralmente os problemas surgem quando o débito não é 

visível o suficiente para todos os responsáveis pelas tomadas 

de decisão. 

Valor O débito financeiro é uma forma de criar valor. 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 a contração da dívida, incluindo o 

impacto futuro. 

Sinergia do 

débito 

A existência de muitos débitos em um projeto pode levar o 

sistema a um estado irreparável, com relação a complexidade 

do código. 

Ambiente O débito é relativo a um determinado ambiente. 

Tipos de débito Quanto ao caráter deliberativo, o débito pode ser estratégico, 

cometido intencionalmente, ou pode ser não intencional, 

cometido pelo uso de práticas ruins. 

Impacto do 

débito 

A identificação dos componentes a serem modificados para o 

pagamento da dívida também é importante. 
Fonte: Brown et al. (2010)  

 Diante do exposto, a comunidade científica pode contribuir ao esclarecer as 

incertezas a respeito da metáfora, e ao desenvolver uma teoria sobre débito técnico com 

fundamentações mais firmes. Este trabalho assume o desafio de identificar e caracterizar 

débito técnico durante a evolução de um projeto de software, a fim de encontrar 

evidências empíricas do mesmo, e a fim de definir de forma formal e mais concreta as 

propriedades do débito técnico como ocorrido na prática. 

2.2.1 GERENCIAMENTO DE DÉBITO TÉCNICO 

Além de caracterizar e definir formalmente o fenômeno, é papel da comunidade científica 

também, desenvolver e validar, técnicas e práticas eficazes para o controle e gerenciamento 

desse trade-off, para suprir a carência da comunidade técnica. 

 Um trabalho científico neste sentido é o realizado por (GUO, 2009), onde ele propõe 

um mecanismo para o gerenciamento de Débito Técnico. A Figura 4 apresenta as etapas do 

processo. Esse mecanismo está centrado no gerenciamento de uma lista de débito técnico. 

Cada item dessa lista representa alguma atividade que não tenha sido realizada, mas que 

pode causar problemas futuros caso não seja concluída.  
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FIGURA 4 - MECANISMO PARA GERENCIAMENTO DE DÉBITO TÉCNICO 

 

Fonte: Elaboração própria 

 As informações armazenadas sobre cada débito são, entre outras, a que componente 

a tarefa está relacionada, a descrição da tarefa, a estimativa de esforço para a realização da 

tarefa, os juros estimados na forma de esforço para realizar uma modificação no 

componente caso a tarefa não seja realizada, e qual a probabilidade de uma modificação 

ocorrer no componente relacionado.  O Quadro 6 traz um exemplo de um item da lista. A 

primeira etapa do mecanismo é a “Identificação do débito técnico” e a construção da lista.  

QUADRO 6 - ITEM DA LISTA DE DÉBITO TÉCNICO 

ID 28 
Data 27/01/2010 
Responsável Desenvolvedor João 
Tipo Design 
Localização Componente X, especificamente função Y 
Descrição Na última versão, a função Y foi adicionada 

rapidamente e a implementação violou alguns 
elementos do projeto da arquitetura. 

Capital estimado Médio (nível médio de esforço para modificar) 
Valor dos juros estimado Alto (Se X tiver que ser modificada, isto pode 

causar muitos problemas) 
Probabilidade estimada de pagar o juros Baixo (Aparentemente X não será modificada em 

breve) 

Fonte: Guo (2009) 

 A segunda etapa trata-se da medição do débito técnico, onde são calculados para 

cada TD o esforço, os juros e a probabilidade de ocorrência dos juros no futuro. É proposta 

uma classificação de tipos de débitos técnicos, onde o cálculo deve ser realizado de acordo 

com o tipo do débito. A classificação apresentada é: 

• Débito de teste: Decisão de não executar um conjunto de testes ou revisões para 

uma determinada versão ou módulo; 

• Débito de defeito: Decisão de não corrigir um defeito conhecido; 

• Débito de documentação: Decisão de não atualizar a documentação associada 

quando ocorrem modificações no código; 
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• Débito de design: Decisão de não correção de deficiências conhecidas do código, 

tais como violações a arquitetura do sistema. 

 A terceira e última etapa do mecanismo é a de “Monitoramento de débito técnico”, 

que tem como objetivo facilitar a tomada de decisão. A lista de débitos técnicos pode ser 

usada no planejamento de uma release para decidir quantos e quais itens da lista deverão 

ser pagos durante o desenvolvimento da release em questão. 

 Este trabalho de mestrado contribuiu para a pesquisa do Guo (2009), através da 

coleta de dados históricos de três releases do sistema investigado neste trabalho. Foram 

coletados dados sobre esforço, mudanças, defeitos e decisões. Além desta contribuição 

direta, este trabalho também pode contribuir para o trabalho do Guo (2009), assim como 

para trabalhos futuros na linha de gerenciamento de débito técnico, ao identificar 

sistematicamente um conjunto inicial de propriedades do Débito Técnico, o que permite o 

uso deste para um controle mais eficaz do fenômeno. 
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3 METODOLOGIA 
Como exposto no capítulo anterior não se sabe ao certo o que realmente caracteriza um 

caso de Débito Técnico, não há um consenso nem na comunidade técnica nem acadêmica 

sobre o que determina um TD, nem se conhece ao certo as suas propriedades.  

 Este trabalho aborda o problema da falta de uma definição mais concreta e formal 

sobre a metáfora de Débito Técnico. Com o objetivo de caracterizar esse fenômeno à luz da 

metáfora definida por Cunningham (1992) no contexto da evolução real do software, foi 

conduzido um estudo de caso exploratório onde foi analisado um período de 23 meses de 

evolução de um sistema de software para dispositivos móveis, envolvendo equipes 

geograficamente distribuídas. 

 As perguntas que este estudo buscou responder foram: 

1. Como débito técnico pode ser caracterizado em um contexto real de 

desenvolvimento de software? 

2. Qual a motivação que leva à decisão de contrair a dívida?  

3. Quais as consequências dessa decisão ao longo do processo de evolução do 

sistema? 

 Este capítulo descreve as escolhas metodológicas que foram feitas na condução desta 

pesquisa e prove uma breve definição dos métodos adotados para a seleção da amostra, 

coleta e análise dos dados.  

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 A investigação realizada durante a condução dessa pesquisa trata-se de um estudo 

qualitativo exploratório. A necessidade de uma pesquisa de caráter qualitativo foi 

evidenciada após um primeiro estudo piloto. 

 Nesse estudo piloto adotamos uma abordagem quantitativa para investigar como a 

ocorrência de Débito Técnico estava relacionada com o número de defeitos do sistema e 

com o desvio da estimativa de esforço. Dados históricos foram coletados sobre esforço 

planejado, esforço realizado, desvio da estimativa de esforço e número de defeitos. 

Analisando a evolução de tais métricas ao longo do tempo podemos identificar algumas 

releases mais problemáticas quanto a essas métricas. No entanto, a definição de Débito 
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 Técnico é ainda muito abstrata e os pesquisadores tiveram dificuldade em definir os 

atributos a serem analisados e medidos a fim de caracterizar um caso de Débito Técnico 

para confrontar os dados de esforço e defeito, o que não permitiu que o trabalho fosse 

realizado até o fim. Uma descrição mais detalhada deste trabalho é dada no Apêndice A. 

 Diante desta dificuldade surgiu a necessidade de entender como esse fenômeno 

ocorre e quais atributos podem ser usados para defini-lo, e foi conduzido para tal fim um 

estudo qualitativo exploratório. A pesquisa qualitativa tem como foco principal entender o 

significado ou a natureza de um fenômeno (MERRIAM, 2009). Esse tipo de pesquisa 

geralmente é utilizado quando se deseja explorar áreas sobre as quais pouco se sabe 

(STRAUSS e CORBIN, 2008), quando não existe teoria ou a que existe não é suficiente para 

definir o fenômeno. Nas pesquisas qualitativas é adotada uma visão construtivista da 

ciência, onde o processo busca gerar teorias locais a partir dos dados coletados. 

 A utilidade dos métodos qualitativos em pesquisas na área de engenharia de 

software tem ganhado força nos últimos anos (SEAMAN, 1999). Apesar dos métodos 

quantitativos serem mais adotados nessa área, esse tipo de abordagem analítica não é 

suficiente para investigar problemas gerenciais e organizacionais que também estão 

envolvidos no processo de desenvolvimento de software. 

 O estudo de caso (YIN, 2003) foi o principal método de pesquisa empregado. Esse é 

um dos métodos qualitativos mais adotados em estudos científicos em engenharia de 

software (SEAMAN, 1999). Trata-se de uma investigação empírica em profundidade de 

fenômenos complexos no seu contexto natural. Easterbrook et al. (2008) afirma que esse 

tipo de abordagem é indicada quando os construtos envolvidos são difíceis de serem 

investigados em um experimento controlado. Como ainda não existe uma definição concreta 

de débito técnico, realizar este tipo de estudo é visivelmente difícil. 

 Outro fator importante para a escolha do estudo de caso como principal método de 

pesquisa foi a sua flexibilidade quando ao procedimento de coleta de dados. Dado o caráter 

inicial das pesquisas sobre débito técnico não se sabe a princípio que fontes de dados utilizar 

e é preciso aproveitar insights que surgem durante a realização da pesquisa. 

 Por diferir dos demais estudos empíricos de caráter quantitativo, esse método é 

muito criticado quanto a sua validade como principal método de pesquisa, devido a 

questões de subjetividade, capacidade de generalização, número de casos, entre outras. 
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Flyvbjerg (2006) destaca que essas críticas estão associadas principalmente as diferenças 

filosóficas entre pesquisadores quantitativos e qualitativos, e que os riscos a validade podem 

ser contornados utilizando técnicas apropriadas. 

3.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA E O ESTUDO DE CASO 

A seleção do caso a ser estudado foi realizada com base no método de amostragem 

intencional (YIN, 2003). Essa abordagem é indicada quando o objetivo da pesquisa é 

descobrir, entender ou ganhar insights sobre algo. Deve-se selecionar um ou mais casos, 

ricos em informações para o problema de pesquisa, para que o máximo possa ser aprendido. 

 A amostragem intencional também foi usada para a seleção de pessoas para as 

entrevistas e de artefatos para análise. Os critérios adotados para essa seleção serão 

apresentados na seção seguinte. Nesta seção será apresentada apenas a estratégia utilizada 

para a seleção do caso. 

 A organização investigada neste estudo foi escolhida principalmente por 

conveniência. Os critérios adotados foram a facilidade de acesso a dados sensíveis, como 

documento, código e e-mails, e o interesse da empresa nos resultados da pesquisa. A 

empresa selecionada possui 29 especialistas distribuídos em três projetos de 

desenvolvimento de software. 

 Dentre os projetos existentes na organização apenas um foi selecionado, de acordo 

com os critérios: 

1. Desenvolve software do tipo-E: O software não foi completamente especificado 

no início do projeto, ele sofreu adaptações devido a feedbacks dos clientes e usuários 

e a novas demandas do mercado. 

2. Está em processo de evolução: Tenha sofrido mudanças após a primeira entrega 

ao cliente. 

3. Possui sistema de controle de versão: Processo de desenvolvimento em torno de 

solicitação de mudanças, para que se possa identificá-las de forma sistemática. 

4. Documentação: Tenha documentação disponível. 

 O projeto selecionado para investigação consiste do desenvolvimento e evolução de 

uma aplicação para plataformas móveis, usada como cliente para soluções de serviços de e-
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mail Microsoft Exchange (MS Exchange) onde é possível gerenciar e-mails, calendários e 

contatos. O produto já foi traduzido para 18 idiomas e está presente em países da Europa, 

Ásia e América do Sul. O sistema foi desenvolvido utilizando a tecnologia J2ME para o 

desenvolvimento de aplicações móveis, possui 63. 218 linhas de código e utiliza princípios de 

RUP como metodologia de desenvolvimento, principalmente com relação à documentação. 

Tem aproximadamente 6 anos de idade (2005-2011), teve sua primeira release de entrega 

em Março de 2006, e possui mais de 5 anos de evolução. 

 Esse projeto é feito em colaboração entre duas empresas, por questões éticas iremos 

nos referenciar a estas empresas como Empresa N, responsável pelas decisões de negócios e 

Empresa D, responsável pelo desenvolvimento do produto. 

3.3   OVERVIEW DA METODOLOGIA 

O conceito de débito técnico ainda não está bem definido formalmente, e identificá-lo em 

um contexto real se torna uma tarefa difícil. Adotamos então a estratégia de usar conceitos 

relacionados à metáfora e que são bem definidos, para utilizar na busca pelas primeiras 

evidências empíricas de débito técnico.  

 Como as definições de Débito Técnico, posteriores à dada por Cunningham (1992), 

são abstrações ou refinamento desta, os elementos da definição original estão contidos em 

todas as outras. Por essa razão, e por não haver um consenso com relação às propriedades 

adicionadas à primeira definição da metáfora, decidimos basear a nossa busca nos 

elementos definidos por Cunningham (1992), já que todos concordam que estes elementos 

fazem parte um caso típico do fenômeno. 

FIGURA 5 - OVERVIEW DA METODOLOGIA 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 À luz da metáfora de Cunningham (1992), mudanças que degradam sob algum 

aspecto a qualidade do código determinam a contração da dívida técnica e as mudanças 

que implicam na reescrita parcial ou total do código caracterizam o pagamento dos juros. 

Fazendo uso destas associações, definimos a unidade de análise deste trabalho como sendo 

a evolução do sistema até uma determinada mudança que tenha envolvido a reescrita do 

código. Nós definimos essa evolução como sendo a coleção de releases sequências desde o 

momento em que o problema motivador da reescrita foi inserido no código até o momento 

da realização do retrabalho. 

 Uma vez determinada as releases a serem investigadas, dados sobre as mudanças e 

decisões tomadas sobre essas mudanças foram coletados em e-mails e documentos da 

época. Para enriquecer essas informações foram conduzidas entrevistas com arquitetos e 

gerentes da época, com poder para tomada de decisão. Os e-mails, documentos e 

transcrições coletados foram então analisados com base no método de teoria fundamentada 

nos dados. A Figura 5 trás um overview do procedimento utilizado para a caracterização de 

débito técnico. 

3.4 METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DÉBITO TÉCNICO 

Uma visão detalhada da metodologia adotada desde a identificação da evidência de débito 

técnico até a sua análise é dada na Figura 6. A metodologia está dividida em quatro grandes 

etapas. As duas primeiras dizem respeito ao processo de identificação da unidade de análise, 

ou seja, um período de evolução do sistema até a realização de uma mudança que tenha 

envolvido a reescrita do código.  
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FIGURA 6 - METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DÉBITO TÉCNICO 
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Fonte: Elaboração própria 

 A terceira etapa define o procedimento de coleta de dados das releases e a última é 

onde são definidos os atributos de débito técnico e os seus relacionamentos.  

 O tempo dispensado em cada etapa é apresentado na tabela abaixo. 

TABELA 1 - DURAÇÃO DE CADA ETAPA DA METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DÉBITO TÉCNICO 

Etapas Duração (meses) 

Primeira etapa 2 

Segunda etapa 2,5 

Terceira etapa E-mails e documentos 2 

Entrevista 2,5 

Quarta etapa 1,5 
Fonte: Elaboração própria 

3.4.1 ETAPA 1: MERGULHO NO CASO EM ESTUDO 

A primeira etapa teve como objetivos inserir o pesquisador no contexto e na história do caso 

em estudo, e identificar as mudanças que envolveram a reescrita do código. Para isso nessa 

etapa foram identificadas as releases entregues durante toda a história do projeto e as 

principais mudanças que ocorreram em cada uma delas. Foram coletadas informações de 

data, nome e descrição das tags de versões no sistema de gerenciamento de versões (CVS) e 

em um sistema de wiki mantido pela equipe de desenvolvimento. O formulário dessa coleta 

é apresentado no Apêndice C. 

 Esses dados foram complementados com informações contidas em apresentação 

feita por um especialista do projeto, um dos primeiros arquitetos do projeto, à nossa equipe 
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de pesquisa. Como o especialista também faz parte do nosso grupo de pesquisa sobre débito 

técnico, as informações contidas na apresentação foram validadas com um segundo 

especialista, gerente do projeto e que está no projeto desde a segunda versão do produto. 

Os fatos coletados foram ordenados cronologicamente formando uma timeline de toda a 

história do projeto. 

 A estratégia adotada para identificar evidências de débito técnico e determinar a 

unidade de análise foi localizar, primeiramente, o momento de reescrita do código e depois 

investigar para trás na evolução do sistema, a fim de encontrar o momento em que o 

problema motivador foi inserido no código. Dada esta estratégia, nessa etapa buscamos 

identificar especificamente mudanças que envolveram a reescrita parcial ou total do código 

com a ajuda dos dois especialistas do projeto, o arquiteto e o gerente do projeto.  

 Espera-se como saída dessa etapa da metodologia uma timeline com mudanças 

ordenadas cronologicamente contando a história do projeto e uma lista de mudanças que 

envolveram a reescrita do sistema.  

 Essa etapa envolveu ainda a catalogação dos documentos disponíveis. Para cada 

documento foi identificado o seu nome, sua data, localização e descrição sobre objetivo e 

tipo de dado contido. Os documentos foram então organizados por época e por tipo, nessa 

ordem. O formulário de identificação dos documentos é apresentado no Apêndice D. 

3.4.2 ETAPA 2: IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

De posse da lista de principais mudanças que envolveram a reescrita parcial ou total do 

sistema, o primeiro passo na segunda etapa da metodologia utilizada foi selecionar uma 

dentre estas para uma investigação mais profunda. Para essa seleção adotou-se a estratégia 

de usar a opinião dos especialistas para identificar dentre as modificações a mais 

impactante, quanto a esforço de retrabalho. Momentos mais impactantes tendem a ser 

lembrados mais facilmente pela equipe, tornando a seleção da unidade de análise mais 

eficiente, uma vez que não se faz necessário investigar todas mudanças em profundidade. 

 Caso a mudança escolhida, após investigação detalhada não apresente evidências de 

débito técnico, como investigada nessa pesquisa, ou seja, onde tenha havido uma reescrita 

do código em consequência do comprometimento da qualidade ocorrido no passado, deve-
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se retornar para as listas identificadas na etapa anterior e selecionar outra mudança para a 

análise. 

 Débito técnico como descrito na metáfora exige a investigação em pelo menos dois 

momentos distintos. O momento em que se toma a decisão de contrair a dívida, ao 

comprometer a qualidade do código, e outro momento em que são pagos os juros dessa 

dívida na forma de reescrita do código. Como não se sabe a princípio em que momento do 

tempo ocorreu esses dois fatos, essa investigação pode demandar muito tempo, por isso 

fora escolhida apenas uma unidade de análise. 

 Além do mais o objetivo da pesquisa é conhecer/entender o débito técnico em um 

contexto real a fim de formar um embasamento teórico para esse conceito, logo uma análise 

detalhada é mais enriquecedora do que a investigação de vários casos visando à 

generalização dos resultados (MERRIAM, 2009).  

 O segundo objetivo dessa etapa é, de posse do momento de reescrita escolhido, 

identificar qual o problema que causou a necessidade de retrabalho e localizar no 

desenvolvimento passado da aplicação, quando esse problema foi inserido no sistema. 

Podendo assim reconstruir toda a história desde a contração da dívida até o pagamento dos 

juros ou da própria dívida. A Figura 7 demonstra a estratégia adotada. 

FIGURA 7 - RECONSTRUÇÃO DOS BACKLOGS DAS VERSÕES ANTERIORES AO MOMENTO DE REESCRITA ESCOLHIDO PARA INVESTIGAÇÃO 

Backlog 1
Mudança 1
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...
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R
e
e
scrita

Backlog 2
Mudança 1
Mudança 2
...
Mudança N

Backlog N
Mudança 1
Mudança 2
...
Mudança N

A partir da decisão de pagar a dívida 
ou os juros investigar as causas

 

Fonte: Elaboração própria 

Para validar o caso escolhido com evidências mais concretas, e para identificar o 

momento em que o problema que resultou na reescrita foi inserido no código, utilizou-se a 
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abordagem de recriar os backlogs das versões passadas, começando a partir da versão em 

que houve a reescrita selecionada até a versão em que haja evidências de que o problema 

tenha sido inserido.  

Em cada backlog foi incluído as mudanças realizadas e não realizadas, e a justificativa 

para o caso de não realização. As fontes para a coleta desses dados foram discussões de e-

mails entre um dos arquitetos do projeto e a equipe, além de documentos da época, como 

documento de requisitos e cronogramas. O formulário para extração do backlog continha o 

nome da mudança, uma breve descrição e a justificativa para a não realização, se fosse o 

caso. Esse formulário é apresentado no Apêndice E.  

3.4.3 ETAPA 3: COLETA DE DADOS 

Um dos riscos da pesquisa qualitativa está relacionado com a dificuldade de tratar a enorme 

quantidade de dados disponíveis para serem analisados (EISENHARDT, 1989). Na nossa 

pesquisa esse fato é agravado ainda mais pela falta de definição do fenômeno, por isso 

decidimos iniciar o nosso estudo exploratório partindo de alguns conceitos definidos na 

metáfora e então, a partir destes identificar novos atributos. 

FIGURA 8 - CONCEITOS ADOTADOS NA COLETA DE DADOS 
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Fonte: Elaboração própria 

À luz da metáfora de Cunhinngham (1992), os conceitos benefício, dívida, juros e 

pagamento, foram mapeados em conceitos mais concretos e bem definidos, como 

apresentado na Figura 8. Foram coletadas, de forma sistemática, em todas as três versões 

investigadas as seguintes informações sobre mudanças: motivação, impacto na qualidade e 
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dificuldade para realizá-la. Sobre decisões foram coletadas as informações: nome da 

decisão tomada, descrição da decisão, alternativas existentes e motivação para a decisão 

tomada diante das outras alternativas, com o objetivo de identificar quais fatores são 

levados em consideração no momento da tomada de decisão. 

Dessa forma é possível caracterizar, na primeira versão da sequência estudada, a 

contração da dívida na forma do impacto das mudanças realizadas sob algum aspecto da 

qualidade do código e também o benefício pelo qual a dívida foi contraída, ao investigar a 

motivação que levou a realização da mudança. Como se trata de uma pesquisa exploratória, 

outros fatores relacionados também podem ser identificados, como, por exemplo, fatores 

econômicos que podem ter influenciado a decisão de contração da dívida.  

As versões intermediárias podem revelar tipos de juros incorridos devido a dívida, na 

forma de dificuldade para a realização das mudanças ou a necessidade de retrabalho. E as 

mudanças e decisões tomadas na última versão estudada podem revelar o pagamento da 

dívida, como também o pagamento de juros. 

Uma vez identificadas as versões a serem investigadas, na etapa três da metodologia, 

e-mails e documentos relacionados aos conceitos relacionados acima foram coletados. 

DOCUMENTOS E E-MAILS 

Documentos oficiais e documentos pessoais, como e-mails, geralmente são produzidos para 

outros propósitos que não estão diretamente relacionados as questões de pesquisa. Esses 

artefatos não são reativos, com as entrevistas, e por isso não são afetados pelo processo de 

pesquisa. Eles são um produto do contexto no qual eles foram produzidos e por isso são 

fundamentados no mundo real (MERRIAM, 2009). 

Uma das principais fontes utilizadas para coletar esses dados foi o backup de e-mails 

trocados entre um dos arquitetos do projeto e os demais membros da equipe. Os critérios 

adotados para a seleção dos e-mails foram: 

• Solicitações de mudanças: O objetivo é identificar nas discussões a motivação 

para a realização da mudança, como também as decisões tomadas sobre ela. 

• Análise de esforço e impacto: Analisar dificuldades identificadas para a 

realização das mudanças, como também restrições impostas ao desenvolvimento. 
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• Problemas e dificuldades: Identificar dificuldades encontradas para a evolução 

do sistema, como também outros problemas que possam ser consequências de 

decisões passadas, caracterizando evidencias de juros. 

 De um total de 2248 e-mails, dos quais muitos não estavam disponíveis pela falta 

de certificado e outros se tratavam de e-mails pessoais, foram selecionados 57 e-mails para 

análise. A Tabela 2 trás um sumário da coleta de documentos e e-mails.  

TABELA 2 - SUMÁRIO DOS DOCUMENTOS E E-MAILS COLETADOS 

Versão Período E-mails Documentos 

Mobile MS Exchange 
Client Extensions 

23/04/2006 a 
28/08/2007 

24 3 

Pooling evolution 06/09/2007 a 
20/11/2007 

14 3 

ActiveSync 
Implementation 
(Planejamento) 

31/10/2007 a 
17/03/2008 

19 8 

TOTAL - 57 14 
Fonte: Elaboração própria 

A seleção dos documentos foi feita durante a coleta de e-mails, à medida que um 

documento era referenciado ou estava em anexo a um e-mail coletado para análise e era 

usado para embasar a discussão em questão, ele também era coletado para análise. Os 

documentos coletados foram documentos de solicitação de mudanças, documentos de 

análise de impacto e esforço, cronogramas e apresentações técnicas internas. 

ENTREVISTAS 

Na maioria das pesquisas qualitativas, o principal método utilizado na coleta de dados é a 

entrevista. Esse método é indicado quando se visa descobrir informações que não podem 

ser diretamente coletadas, observadas. No caso da nossa pesquisa, esse método foi 

escolhido porque investigamos eventos ocorridos no passado, logo, não podemos observá-

los. Além do mais, a entrevista busca coletar informações diretamente relacionadas às 

questões de pesquisa, nos permitindo complementar as informações coletados nos 

documentos e e-mails com descrições mais ricas. 

A seleção das pessoas para as entrevistas foi feita durante a seleção dos e-mails. 

Foram identificadas as pessoas envolvidas nas discussões selecionadas e a partir da 
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hierarquia da equipe, foram selecionadas aquelas com capacidade para tomada de decisões, 

no caso, gerentes e arquitetos do projeto. 

Foram selecionadas no total sete pessoas para as entrevistas. Como apresentado no 

Quadro 7, três delas não puderam comparecer. As entrevistas foram realizadas então com um 

gerente de produto da Empresa N, um gerente de projeto e dois arquitetos da Empresa D. 

Dos entrevistados dois não fazem mais parte da equipe de projeto.  

O pequeno número de entrevistas não invalida os resultados encontrados, uma vez 

que a pesquisa se trata de um estudo de caso intensivo, único, logo o fator crucial não é o 

número de respondentes, mas sim o potencial de cada pessoa para contribuir para o 

entendimento do fenômeno. 

Uma entrevista semiestruturada foi aplicada, com auxílio do roteiro apresentado no 

Apêndice F. A entrevista constou de algumas perguntas pré-definidas, com o objetivo de 

confirmar alguns fatos coletados nos e-mails e documentos, e outras abertas, uma vez que 

se desejava descobrir mais informações sobre o caso.  O roteiro foi dividido em três partes, 

na primeira foi apresentada uma timeline com fatos históricos sobre a versão sob 

investigação e foram feitas perguntas abertas sobre o período de desenvolvimento. Os 

critérios adotados para a inclusão dos fatos na timeline foram: solicitações de mudanças, 

entregas, entrada/saída e problemas encontrados durante implementação das mudanças. 

DADOS QUANTITATIVOS 

Nesta pesquisa também coletamos dados quantitativos de esforço para suportar a 

caracterização do impacto causado pelo caso de Débito Técnico investigado. Esses dados 

foram coletados a partir de cronogramas da época investigada e a medida utilizada foi a de 

horas-de-trabalho. Na primeira versão investigada não foi possível encontrar o cronograma 

relacionado, por isso, foi recriado o escopo de atividades realizadas confrontando dados de 

outros documentos de planejamento, e-mails e dados sobre modificações realizadas no 

código com o auxílio da ferramenta CodeCount (HIRA, 2010). 
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Na segunda etapa foi apresentado o backlog de mudanças e foram feitas perguntas 

específicas sobre estas. Quando a entrevista foi realizada com arquitetos, perguntas 

adicionais, relacionadas à implementação das mudanças, foram realizadas. Por fim, na 

última etapa são apresentadas as decisões relacionadas a essas mudanças identificadas nos 

documentos e e-mails e são feitas perguntas sobre essas. 

Antes da realização das entrevistas, o roteiro foi testado com um dos arquitetos 

selecionados. Esse processo foi importante para identificar perguntas que o entrevistado 

teve dificuldade para responder e principalmente, para treinar as habilidades do 

pesquisador na condução de entrevistas. Foi possível esclarecer questões de como se 

comportar durante as entrevistas, por exemplo, como agir quando o entrevistado interpreta 

algo errado, como aproveitar insights para fazer novas perguntas e como agir quando se 

quer adquirir mais informações sobre um assunto em questão. 

As entrevistas foram realizadas por telefone, Skype (2003) e pessoalmente, e 

duraram em média 210 minutos para os arquitetos e 70 minutos para os gerentes. Essa 

diferença na duração das entrevistas é consequência das perguntas técnicas adicionais feitas 

aos arquitetos.  Elas foram gravadas e depois transcritas por um terceiro. As transcrições 

ainda foram validadas pelo pesquisador, uma vez que alguns trechos não puderam ser 

identificados pelo transcritor devido à falta de conhecimento deste sobre a terminologia do 

tema abordado. 

3.4.4 ETAPA 4: ANÁLISE DOS DADOS 

Na última etapa da pesquisa as transcrições das entrevistas foram analisadas utilizando 

procedimentos de análise definidos na metodologia da Teoria Fundamentada nos Dados 

(STRAUSS e CORBIN, 2008). Como o nome intuitivamente indica trata-se de um 

procedimento sistemático para coleta e análise de dados, dos quais a teoria é derivada. 

A análise é feita com base em três procedimentos principais: (1) conceituação e 

redução dos dados, (2) elaboração de categorias em termos de propriedades e dimensões e 

(3) definição de relacionamentos entre as categorias através de declarações preposicionais. 

Esse procedimento de análise se baseia no método de análise comparativa e na ideia de 

codificação. Durante a codificação, códigos são atribuídos a trechos do texto, depois esses 

trechos são comparados a outros, semelhantes ou diferentes, com o objetivo de encontrar 
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padrões que determinem conceitos, suas propriedades e categorias.  Um conceito é a 

atribuição de um significado a algum evento, fato ou ação. A categoria é um conjunto de 

conceitos agrupados de acordo com algum padrão. E as propriedades determinam as 

subcategorias. 

O procedimento é dividido em três etapas: codificação aberta, codificação axial e 

codificação seletiva. Na primeira etapa, pode-se utilizar um conjunto inicial de códigos, 

definido antes da coleta, para iniciar o processo de codificação, ou pode-se defina-lo através 

da análise minuciosa, chamada de microanálise, dos primeiros dados analisados. Neste 

trabalho adotamos o processo de microanálise para a geração do conjunto inicial de 

conceitos. Para realizar esse procedimento selecionamos a entrevista que julgamos mais 

completa dentre as quatro entrevistas realizadas, e dentro desta selecionamos trechos 

relacionados às perguntas de pesquisa.  

Durante a microanálise a comparação é feita dado a dado, incidente a incidente, e 

são atribuídos conceitos que descrevem o significado de cada incidente. Um exemplo de 

como esse procedimento foi realizado nesta pesquisa é apresentado no Apêndice G. 

Utilizamos memorandos para descrever o significado dos conceitos encontrados e para gerar 

hipóteses sobre o relacionamento entre esses conceitos, que foram verificadas 

posteriormente. O Apêndice H traz um exemplo de memorando utilizado no processo de 

conceituação realizado. 

Depois de realizado o processo de microanálise os conceitos foram agrupados em 

categorias com nível mais alto de abstração com o objetivo de tornar a teoria mais 

abrangente e também para reduzir o número de elementos utilizados pelo pesquisador. No 

Apêndice I são apresentados alguns exemplos desse processo de abstração. 

Depois de definido o conjunto inicial de conceitos, com suas propriedades e 

dimensões, as próximas fontes são comparadas a esse conjunto, que vai sendo 

complementado a medida que vão surgindo conceitos, propriedades ou categorias que não 

estavam no conjunto. As demais entrevistas foram utilizadas também para validar as 

categorias e hipóteses geradas na microanálise. 

 A codificação axial tem como objetivo determinar as relações entre as categorias 

encontradas, formando assim as proposições da teoria. Nessa fase de codificação nós 
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adotamos o conjunto de relações definido por Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) com base 

no modelo proposto por Strauss e Corbin (2008). Esse conjunto determina os seguintes 

relacionamentos: “é um tipo de”, “é uma propriedade de”, “é causa de” e “está associado 

a”, o Anexo J traz um exemplo de como a codificação axial foi aplicada neste trabalho.  

Na codificação seletiva as categorias são integradas de forma a formar uma única 

categoria principal a qual todas as outras estão relacionadas, e sobre a qual se refere à 

teoria formada. Como a Teoria Fundamentada nos Dados trata-se de um processo criativo, 

na prática, essas fases não foram realizadas em sequência, elas se sobrepuseram. 
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4  RESULTADOS 

Neste capítulo discutiremos os principais resultados alcançados durante a pesquisa. Na 

primeira seção é apresentada a historia do projeto investigado, recriada a partir do histórico 

de mudanças, e são apresentadas também evidências que nos levaram a escolher a decisão 

de Mudança de protocolo como objeto de estudo deste trabalho.  

Na segunda seção é apresentada a caracterização quantitativa do impacto causado 

pela Mudança de protocolo no custo do projeto, em termos de esforço. São apresentados 

os valores do principal e dos juros incorridos, e são avaliados diferentes cenários onde 

poderia ter sido tomada a decisão de pagar a dívida, e que possivelmente implicaria em um 

custo menor para a realização da mudança. 

Na última seção apresentamos a teoria fundamentada nos dados que busca 

descrever o caso investigado de forma mais abstrata, identificando os conceitos que 

caracterizam a decisão como um caso de Débito Técnico, e que determinam a sua motivação 

e as suas consequências.  

4.1 HISTÓRIA DO PROJETO INVESTIGADO E A UNIDADE DE ANÁLISE 

Após analisarmos o histórico de mudanças do projeto podemos concluir que a evolução 

desse sistema pode ser dividida em três principais ERAs, que chamamos de ERA 1.0, ERA 1.2, 

ERA 1.5, como apresentado na Figura 9. A ERA chamada ERA 1.0 refere-se ao início do 

desenvolvimento do sistema, em Julho/2005. Nessa época foi desenvolvida a primeira 

versão do sistema, com interface J2ME nativa e arquitetura cliente-servidor, porém essa 

versão não foi para mercado. 

Após solicitação obrigatória para a retirada da camada servidora, toda a lógica que 

estava implementada no servidor precisou ser implementada no aplicativo móvel. Essa 

mudança marcou o início da ERA 1.2. Foi necessário redefinir toda a arquitetura da 

aplicação, que teve um grande aumenta de complexidade após a inserção das 

funcionalidades do servidor. Foi em fim nessa ERA que a aplicação foi lançada no mercado, 

em Julho/2007, já com framework de interface gráfica próprio e utilizando o protocolo de 

comunicação WebDAV. 
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FIGURA 9 - TIMELINE DA EVOLUÇÃO DO PROJETO INVESTIGADO 

 
Fonte: Elaboração própria 

A evolução da ERA 1.2 para a ERA 1.5 foi determinada justamente pela mudança do 

protocolo de comunicação.  Após atualização do servidor de e-mails do cliente para a nova 

versão do MS Exchange, a versão 2007, o produto passou a não funcionar corretamente 

devido a incompatibilidade do protocolo implementado, o WebDAV, com a nova versão do 

MS Exchange. O novo protocolo de comunicação adotado foi o ActiveSync. Essa modificação 

implicou na reimplementação de grande parte do sistema. 

  Na ocasião, o projeto foi dividido em duas frentes de trabalho, uma continuando o 

desenvolvimento do produto da ERA 1.2 e outra reconstruindo o produto com o novo 

protocolo, que foi chamada de ERA 1.5. A frente de desenvolvimento do produto da ERA 1.2 

foi descontinuada 1 ano e 2 meses depois.  

Na ERA 1.5 ainda ocorreram algumas modificações na camada de persistência, entre 

elas a substituição do sistema de armazenamento, que era em RMS, sistema de 

armazenamento disponível em plataformas J2ME, e passou a ser utilizado o sistema de 

arquivos.  

As ERAs 1.2 e 1.5 apresentaram duas fases de evolução semelhantes. Nos dois casos 

houve uma primeira fase de desenvolvimento que foi seguida por uma fase de manutenção. 

A fase de manutenção, nas duas ERAs, foi onde ocorreram mudanças adaptativas para novas 

plataformas de celular, procedimento chamado de porting no contexto de desenvolvimento 

móvel, e mudanças de adaptação para novos idiomas.  
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Após o levantamento e investigação das principais mudanças ocorridas no produto, 

com a ajuda de dois especialistas do projeto, um arquiteto e um gerente, identificamos as 

três principais mudanças que envolveram a reescrita parcial ou total do sistema: 

• Remoção do servidor: Essa mudança é o marco para o início da ERA 1.2. 

Porém, na perspectiva dos especialistas, essa ERA na realidade tratou-se do 

desenvolvimento de um primeiro protótipo do produto. O produto não tinha 

interface gráfica bem desenvolvida, era apenas uma concepção da ideia do que 

poderia ser o produto. Por esse motivo, na visão dos especialistas, essa reescrita teve 

um impacto menor.  

• Mudança de protocolo: Essa mudança surgiu da necessidade de adaptação a 

uma nova versão da tecnologia MS Exchange após implantação do projeto piloto no 

cliente. Essa adaptação exigiu a troca do protocolo da camada de comunicação, mas, 

no entanto implicou na reescrita de quase toda a aplicação. Na visão dos 

especialistas, essa reescrita foi considerada a de maior impacto, pois muito do que já 

havia sido implementado não pode ser reutilizado. Essa mudança foi a selecionada 

para análise. 

• Substituição do sistema de armazenamento: O refactoring da camada de 

persistência na ERA 1.5 envolveu a substituição do sistema de armazenamento de 

RMS para arquivo. O suporte a RMS precisou ser implementado novamente mais 

tarde, devido ao baixo desempenho do sistema de arquivos em algumas plataformas. 

O sistema de arquivos continuou sendo utilizado também em outras plataformas. Na 

visão dos especialistas a implementação do sistema de arquivos foi importante 

porque obtinha um desempenho melhor do que o RMS em algumas plataformas, por 

isso a mudança foi considerada de menor impacto quando comparada a Mudança de 

protocolo. 

Seguindo a Etapa 3: Coleta de dados da metodologia definida anteriormente, 

investigamos retrospectivamente o ciclo de vida do produto e determinamos as releases a 

serem analisadas em busca de evidências que caracterizem esse processo de reescrita 

ocorrido durante a Mudança de protocolo como uma consequência de uma decisão, 

tomada no passado, de comprometer a qualidade do software, como forma de verificarmos 

se há indícios de um possível caso de Debito Técnico. 
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As releases selecionadas foram: A release “ActiveSync support”, que diz respeito ao 

período de realização da mudança de protocolo, com a implementação do protocolo 

ActiveSync. A versão anterior a esta, a “Polling evolution”, onde foram realizadas algumas 

mudanças de melhoria e alguns brainstormings para desenvolvimento de novos produtos. E 

a última versão selecionada foi a release denominada “Mobile MS Exchange Client 

Extensions”, onde houve a remoção da camada servidora e a implementação de todas as 

funcionalidades do sistema no aplicativo móvel. 

Ao investigarmos a release “ActiveSync support” descobrimos que a necessidade de 

suporte ao MS Exchange 2007 surgiu quatro meses após a instalação do projeto piloto no 

cliente, que ocorreu na release “Mobile MS Exchange Client Extensions”, após a atualização 

do servidor de e-mails do cliente. Essa atualização implicou no mau funcionamento do 

produto devido a incompatibilidade do protocolo WebDAV com a nova versão do MS 

Exchange.  

O documento de análise de impacto da mudança para ActiveSync, elaborado pela 

equipe técnica na época, traz evidências de que houve comprometimento da qualidade do 

sistema, uma vez que a mudança na camada de comunicação afetou também outras 

camadas da arquitetura, como mostrado na Tabela 3. Nessa tabela é apresentado o quanto 

poderia ser aproveitado de cada camada do sistema. A camada mais afetada depois de 

comunicação foi a de persistência que tinha um grau de aproveitamento médio de 47,5%. O 

esforço extra para mudança da camada de persistência também traz índicos de juros de um 

possível caso de Débito Técnico. 

Ainda nessa release coletamos evidências de um possível problema de comunicação 

entre a equipe técnica e a equipe de negócios. A equipe técnica estimou inicialmente um 

prazo para a realização da mudança de protocolo de 6 a 9 meses para 7 e 3 recursos 

respectivamente. Entretanto não houve acordo com a equipe de negócios, que exigiu um 

prazo máximo de quatro meses. A equipe de negócios solicitou que fosse feita uma análise 

da necessidade de rearquitetura do sistema para que esta se tornasse evolutiva. Deu-se 

início então a um período de aproximadamente 5 meses de negociação de prazo e escopo. 
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TABELA 3 - ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA DE PROTOCOLO 

ARQUITETURA  Grau de aproveitamento para 
ActiveSync 

  
Interface Gráfica    
Formatação de tela 100% 
Componentes gráficos 100% 
Exibição de informações integradas à persistência 100% 
Exibição de informações integradas à Comunicação 85% 
  
Lógica de Negócio    
Tratamento de mensagem 100% 
Tratamento de meeting request 90% 
Tratamento de compromisso 90% 
Tratamento de contato 100% 
Seleção de server folders 30% 
Configurações de usuário 100% 
  
Persistência    
Ordenação de itens 50% 
Filtro de itens 100% 
Merge de itens 0% 
Persistência de itens 40% 
  
Comunicação    
Gerenciamento de conflitos 10% 
Leitura de itens do servidor 0% 
Envio de itens para o servidor 0% 

Fonte: Artefatos do projeto investigado 

Identificamos que o acoplamento entre as camadas da arquitetura do sistema foi 

inserido na release “Mobile MS Exchange Client Extensions”, onde toda a lógica que antes 

era realizada no servidor foi implementada no aplicativo móvel. As informações coletadas ao 

recriar o backlog desta release reforçaram as  evidências de um forte acoplamento entre as 

camadas de persistência e comunicação, e das duas camadas com o protocolo WebDAV. A 

Figura 10 apresenta uma modelo da arquitetura do sistema exibido em uma apresentação 

interna da equipe na época, onde fica evidenciado o acoplamento em detrimento do 

desempenho da aplicação. 
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FIGURA 10 - ARQUITETURA DA APLIC

Na versão intermediária, 

evidências relacionadas diretamente com o protocolo de comunicação.

principais atividades realizadas foram a adição de algumas funcionalidades a aplicação e a 

ocorrência de brainstormings

As evidências coletadas de

evolução do sistema, (3) esforço extra com reescrita, 

estipulado e (5) consequente

dão indícios de um possível c

de dados, da metodologia, revelou 

sistema, e os dados coletados sustentam as evidências 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO

Após as entrevistas realizadas com arquitetos e gerentes da época, descobrimos que as 

decisões tomadas com relação ao 

implementação das funcionalidades do servidor no aplicativo móvel.

evolução das decisões tomadas com relação 

apresentadas as razões e os contextos em

No período de análise e planejament

decisão de manter o protocolo utilizado 

entrevistados as principais razões para essa decisão foram que (1) a equipe já havia 

ARQUITETURA DA APLICAÇÃO NA ERA 1.2. EVIDÊNCIA DE ACOPLAMENT

Fonte: Artefatos do projeto investigado 
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trabalhado com esse protocolo anteriormente, então se acreditava que esse conhecimento 

poderia agilizar o desenvolvimento do produto e (2) acreditava-se na época que o uso do 

ActiveSync necessitaria o pagamento de royalties. 

Sabia-se nessa ocasião que estava sendo desenvolvida a versão 2007 do MS Exchange 

Server, a versão de mercado na ocasião era a 2003. No entanto, não se tinha o 

conhecimento de que o protocolo WebDAV não daria suporte a nova versão do MS 

Exchange. 

Após a fase de planejamento e análise, o desenvolvimento do produto teve início em 

Agosto de 2006. Três meses depois, foi contratado um especialista em MS Exchange, que 

alertou que a versão 2007 estava para ser lançada e que o protocolo WebDAV não daria 

suporte a essa nova versão. Na época uma decisão precisou ser tomada entre manter o 

WebDAV ou re-implementar a camada de comunicação usando uma tecnologia que pudesse 

suportar o MS Exchange 2007. 

Devido a restrições de time-to-market, a decisão tomada foi manter WebDAV (D1) 

pelas seguintes razões: (1) a aplicação já estava sendo desenvolvida para WebDAV, (2) a 

versão 2007 ainda não havia sido lançada, e (3) o MS Exchange 2003 estava ativo no 

mercado, criando um potencial real para o uso imediato do produto suportando esta versão. 

Um mês depois desta decisão e depois da análise de desempenho da aplicação, foi 

decidido acoplar fisicamente as camadas de comunicação e persistência da arquitetura do 

sistema e acoplar logicamente a persistência com o protocolo WebDAV (D2), para melhorar 

o desempenho do sistema. A persistência passou a manipular os dados exatamente como o 

protocolo WebDAV o fazia.  
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FIGURA 11 - EVOLUÇÃO DAS DECISÕES RELACIONADAS À MUDANÇA DO PROTOCOLO 

2011

 
Fonte: Elaboração própria 

No momento desta decisão era sabido que: (1) a probabilidade do lançamento do MS 

Exchange 2007 era alta, (2) o protocolo usado (WebDAV) não suportaria esta nova versão, 

(3) o acoplamento das camadas da arquitetura iria aumentar o desempenho e (4) o 

acoplamento da arquitetura iria implicar em um maior retrabalho para mudar o protocolo 

no futuro. Foi decidido que as considerações de desempenho eram mais urgentes no 

momento, e por isso foi tomada a decisão de realizar o acoplamento. 

Sete meses depois, em Julho de 2007, houve a primeira entrega e o produto foi 

implantado no seu primeiro cliente (Release 1.2.0). Durante a segunda metade de 2007, os 

usuários começaram a migrar seus servidores de e-mail para MS Exchange 2007, quebrando 

a compatibilidade com o protocolo de comunicação do produto.  

Em Novembro de 2007, foi decidido mudar o protocolo de comunicação para 

substituir o WebDAV (D3). Essa mudança exigiu o esforço para reescrever algumas partes da 

aplicação, envolvendo não apenas mudanças na camada de comunicação, mas também na 

camada de persistência devido ao acoplamento entre as duas camadas como discutido 

anteriormente. 

Decorreram cinco meses entre o momento da tomada de decisão de mudar o 

protocolo de comunicação (D3) e o início do desenvolvimento da mudança. Esse atraso 

ocorreu devido a dificuldade de negociação de prazo entre a equipe técnica e a equipe de 

negócios. Como exposto anteriormente, a equipe de negócios impôs um prazo máximo de 

quatro meses para a realização da mudança, no entanto, a equipe técnica previa um prazo 

de 6 a 9 meses, dependo da quantidade de recursos disponíveis. 
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Na visão dos entrevistados a equipe de negócios não concordava com o grande 

impacto causado pela mudança de um protocolo na camada de comunicação. A equipe de 

negócios chegou inclusive a solicitar a avaliação da necessidade de redefinir a arquitetura do 

sistema para que esta se tornasse mais evolutiva, como constatamos em e-mail enviado à 

equipe técnica com tal solicitação.  

A primeira versão do produto com ActiveSync (Release 1.5.0) foi entregue em 

Dezembro de 2008. Em paralelo ao desenvolvimento da versão com o novo protocolo foi 

decidido manter a manutenção e evolução da versão com WebDAV. A principal razão para 

essa decisão foi a necessidade de atender as demandas dos usuários, enquanto a nova 

versão não era disponibilizada.  A última versão com WebDAV foi lançada em Janeiro de 

2009.  

TABELA 4 -  ESFORÇO DISPENSADO NO DESENVOLVIMENTO DA RELEASE QUE ENVOLVEU A REESCRITA DO SISTEMA 

Tarefa Esforço (horas-homem) 

Persistência 822 

Comunicação 922 

TOTAL 1744 

Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 4 trás o esforço real dispensado em D3 para realizar a mudança de protocolo. 

Esses dados evidenciam que além do impacto na camada de comunicação, houve também 

impacto na camada de persistência. 
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FIGURA 12 -  ANÁLISE DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na Figura 12 detalhamos o custo real dispensado para realização da Mudança de 

protocolo em D3. Identificamos três custos relacionados a essa mudança. O  

corresponde ao esforço necessário para modificar a aplicação para suportar o novo 

protocolo. O  refere-se ao esforço envolvido na manutenção da versão do produto 

com WebDAV no período em que a nova versão estava sendo desenvolvida. 

O Custo Z corresponde as perdas para os negócios, ocorrida durante o período de 

aproximadamente 1 ano em que o produto não foi capaz de atender aos usuários do MS 

Exchange 2007. No entanto, não foi possível considerar o Custo Z nos cálculos a seguir, 

porque não obtivemos acesso aos dados de vendas do produto, logo não foi possível realizar 

nenhuma estimativa de quanto teria sido essa perda. 

O é formado de acordo com a equação abaixo: 
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e D2, e  corresponde a reescrita das funcionalidades adicionadas à aplicação no 

período entre D2 e D3. O custo  corresponde à penalidade da reescrita da 
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Custo XD3 = R(ED1) + R(ED2) + R(AD2) + R(ED3)

PrincipalD3 = Custo XD3 + Custo Y + Custo Z

(1) 
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persistência em virtude do acoplamento realizado em D2 ( ). Como pode ser visto na 

Tabela 5 o valor real de  foi de 1744 horas de trabalho. 

TABELA 5 - ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO (EM HORAS DE TRABALHO) PARA REALIZAR A MUDANÇA EM D1, D2, D3 

 D1 D2 D3 D3-D1 D3-D2 

 507 813 1744 1237 931 

 0 0 989 989 989 

 507 813 2733 2226 1920 

Fonte: Elaboração própria 

O  foi calculado a partir do custo envolvido no porting do produto com 

WebDAV para cinco novas plataformas de celulares, o seu valor foi de 989 horas de trabalho. 

Se considerarmos também esta penalidade como parte do pagamento total da dívida, como 

exposto na equação (2), temos que o  teve um valor total de 2733 horas.  

 

Para calcular o valor dos  pago em D3, analisamos qual teria sido o valor do 

 em D1 e em D2, como mostrado na Figura 13. Se a decisão em D1 tivesse sido 

realizar a mudança de protocolo, o  iria corresponder apenas a reescrita do 

escopo desenvolvido até D1, , que é representado abaixo pela equação (3). Não 

haveria custos adicionais com a reescrita da persistência porque ainda não havia sido 

realizado o acoplamento ( ), nem haveria custo extra com manutenção, porque o 

produto ainda não havia sido lançado no mercado.  

 

 

Comparando o  com o , podemos expressar o custo extra 

dispensado em D3, , como descrito na equação (4). A equação é formada pelo 

custo para reescrever as funcionalidades adicionadas após D1, representado por  e 

, uma vez que elas seriam adicionadas depois, logo não iria implicar em reescrita, 

pelo custo necessário para reescrever a persistência, pois neste momento ainda não havia 

(2) 

(3) 

(4) 
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sido realizado o acoplamento ( ), e pelo , já que a aplicação ainda não tinha sido 

lançada no mercado. Dessa forma, se a Mudança do protocolo tivesse sido realizada assim 

que foi alertada a incompatibilidade do WebDAV, o valor salvo teria sido de 2226 horas de 

trabalho, ou seja, 81% do valor real.  

O  implicaria, no entanto, no atraso de 38 dias na entrega da Release 1.2.0, 

e consequentemente na entrada do produto no mercado. É importante também 

estimar/investigar qual teriam sido as consequências desse atraso para os negócios.  

FIGURA 13 - ANÁLISE DO CUSTO PARA MUDANÇA EM D1 (A) E PARA A MUDANÇA EM D2 (B) 

2011
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PrincipalD1 = Custo XD1

PrincipalD2 = Custo XD2

 
Fonte: Elaboração própria 

Fazendo a mesma análise em D2, temos que neste caso o  seria 

equivalente ao somado ao custo com a reescrita do escopo adicionado entre D1 e 

D2, , como exposto na equação (5). O valor de  teria sido então de 813 

horas de trabalho. Esse também teria sido o custo total envolvido na realização da mudança, 

pelos mesmos motivos expostos na análise de D1.  
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Os resultados mostram que se a decisão tomada em D2 tivesse sido realizar a 

mudança de protocolo antes de realizar o acoplamento, o valor salvo teria sido de 1920 

horas de trabalho, ou seja, os correspondeu a 70% do valor pago em D3. O 

valor de  foi calculado de acordo com a equação (6). Nesse caso, também deve 

ser considerado não apenas o esforço poupado, mas também o atraso na entrada do 

produto no mercado que seria de aproximadamente 71 dias. 

Não contabilizamos também a penalidade devido ao atraso de 5 meses na entrega da 

versão com ActiveSync em virtude do problema de comunicação entre a equipe técnica e a 

equipe de negócios. Poderíamos ter realizado uma estimativa com base, por exemplo, na 

quantidade de vendas do produto com ActiveSync nos cinco primeiros meses de mercado, 

no entanto, não tivemos acesso a esses dados.  

Além do mais, estimar qual teria sido o valor do produto 5 meses antes é uma tarefa 

difícil de realizar, uma vez que outros fatores podem afetar esse valor, como o surgimento 

de novos concorrentes em Dezembro de 2008 e a quantidade de usuários MS Exchange 2007 

cinco meses antes, ou seja, em Julho de 2008.  

A análise acima torna claro que postergar a atualização do protocolo de comunicação 

teve impacto significativo no custo do projeto. Analisando a evolução das decisões 

relacionadas à realização desta mudança, nós podemos ver que ela foi adiada devido a 

restrições de time-to-market e que a análise de demanda futura de suporte ao Exchange 

2007 e de compatibilidade do protocolo utilizado (WebDAV) foi realizada de forma intuitiva. 

Ficou evidenciado também que as decisões de design tomadas após o adiamento, como foi o 

caso do acoplamento, implicaram em esforço extra para a realização da mudança no futuro.  

Consideramos este um caso típico de Débito Técnico, respeitando os elementos 

básicos da metáfora: dívida (adiamento da mudança de protocolo), benefícios (lançamento 

mais rápida do produto no mercado), pagamento (realização da mudança de protocolo) e 

juros (esforço extra para realização do pagamento, por exemplo, esforço com a reescrita da 

persistência).  

(5) 

(6) 
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Os dados desta análise foram utilizados para apoiar a simulação dos possíveis 

benefícios para o projeto devido ao uso de uma abordagem para o gerenciamento de Débito 

Técnico, essa simulação foi publicada em artigo apresentado no Apêndice B desta 

dissertação. 

4.3 TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

A Figura 14 ilustra os resultados alcançados durante a análise das transcrições das entrevistas 

utilizando algumas abordagens da metodologia de teoria fundamentada nos dados. A figura 

apresenta os principais conceitos identificados e suas relações.  

FIGURA 14 - TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS: DESCRIÇÃO MAIS ABSTRATA DO CASO INVESTIGADO 

 
Fonte: Elaboração própria 

O conceito central da teoria é o conceito de “Débito Técnico”, os conceitos 

associados diretamente à categoria central são os códigos que representam as perguntas de 

pesquisa, como relacionados abaixo: 

• Adiamento de Atividade: Como a decisão foi realizada e como esta afetou a 

qualidade do código? 

• Razão: Qual a motivação para a decisão tomada? 
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• Consequências: Quais as consequências da decisão investigada? 

Cada um desses códigos será apresentado com mais detalhes a seguir, juntamente 

com dados que suportam os resultados obtidos. 

4.3.1 DÉBITO TÉCNICO 

A partir das evidências coletadas nas entrevistas caracterizamos Débito Técnico como um 

tipo de Decisão Técnica Consciente (DTC) onde se decide pelo Adiamento de Atividade (AA) 

do processo de desenvolvimento do software, ao invés da realização da atividade, onde esse 

adiamento implica no Comprometimento da Qualidade do Sistema (CQS), mas que 

possivelmente essa atividade terá que ser realizada no futuro. Outra característica do Débito 

Técnico é que apesar de se tratar de uma decisão no nível técnico é a Equipe de Negócios o 

Responsável da Decisão (ENRD). 

 Alguns trechos das entrevistas que evidenciam essas características: 

•  “Então, houve uma decisão realmente, de negócio, direcionamento de produto lá 

na empresa N, que dizia: [“_Olha, entendemos de que ta eminente o lançamento da 

versão 2007, enfim, ela pode acontecer a qualquer momento, porém hoje a 

quantidade de massa, de base instalada 2003 justifica a gente seguir na 

implementação desse produto.] Porque, na verdade, do Exchange 2003 para o 2007, 

eu teria que ser obrigado a mudar de novo a parada do protocolo, do WebDav pra 

ActiveSync. Eis a grande questão. O problema...”[ENRD, DTC(AA), CQS] 

• “O 2007 ainda não tinha sido lançado, efetivamente, mas já tinha release Beta. Só 

que, como a gente já tava trabalhando no Exchange 2003 e já conhecia o Exchange 

2003, então se preferiu, como eu disse, evoluir o produto o mais rápido possível pra 

esse Exchange, porque ele era killer naquele momento, e partir pra uma evolução 

posterior...”[DTC(AA)] 

• “Então, é como se eu tivesse que escolher: [“_Ah, você quer completar, fazer uma 

aplicação perfeita e só lançar daqui ao ano que vem? Ou você quer lançar uma 

aplicação limitada ao protocolo 2003, mas que você já ta no mercado...[DTC(AA), 

CQS] 
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 No caso investigado temos que a atividade técnica de mudar o protocolo de 

comunicação foi adiada (DTC(AA)) por uma decisão da empresa N (ENRD), responsável pelas 

decisões estratégicas de negócio. Sabia-se nesse momento que a nova versão do MS 

Exchange estava para ser lançada e que o protocolo WebDAV não daria suporte a essa 

versão (CQS), logo o adiamento da tarefa comprometia a qualidade do sistema, no nível de 

evolutibilidade, ou seja, comprometia a capacidade do sistema de atender as mudanças 

futuras. 

4.3.2 RAZÃO 

As evidências coletadas nos textos indicam que a principal motivação para a contração do 

Débito Técnico, ou seja, para adiar uma atividade sabendo que isto poderá comprometer a 

qualidade do sistema, é a Pressão de Tempo (PT) imposta pela equipe de negócios, que está 

associada à preferência por atender a Demanda de Negócios em Curto Prazo (DNCP). 

Identificamos a Pressão de Tempo como uma propriedade da categoria Razão (R), e 

acreditamos que essa propriedade pode variar para mais ou para menos entre diferentes 

débitos técnicos dependendo do contexto onde estão inseridos. 

•  “Eles precisavam colocar esse produto o mais rápido possível dentro do mercado 

pra quê? Pra que tivesse feedback quanto a esse produto, pra que o próprio uso 

efetivo dele pudesse enriquecer a versão futura. Então, as pressões foram nessa 

direção... Enfim, então, era teoria realmente de time-to-market.”[R(PT)] 

• “O 2007 ainda não tinha sido lançado, efetivamente, mas já tinha release Beta. Só 

que, como a gente já tava trabalhando no Exchange 2003 e já conhecia o Exchange 

2003, então se preferiu, como eu disse, evoluir o produto o mais rápido possível pra 

esse Exchange, porque ele era killer naquele momento, e partir pra uma evolução 

posterior...” [R(PT), DNCP] 

• “Apesar da gente já ter adotado o MS da Microsoft Exchange 2003, quando a 

gente tava acabando de fazer a aplicação, não existia um servidor no mercado que 

rodasse a versão 2007. E houve um direcionamento de que não era: [“_Já que a 

aplicação ta quase pronta no 2003, vamos acabar o 2003”]” [DNCP] 

As evidências acima mostram que se preferiu atender a demanda atual por soluções 

para MS Exchange 2003 (DNCP) e adiar a atividade de Mudança de protocolo, que não 
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comprometia a qualidade do sistema no momento, como forma de lançar o mais rápido 

possível o produto no mercado (R(PT)).  

4.3.3 CONSEQUÊNCIAS 

Agrupamos as Consequências da contração da dívida identificadas pelos entrevistados em 

duas subcategorias: Consequências em Curto Prazo (CCP) e Consequências em Longo Prazo 

(CLP). Descreveremos mais detalhadamente cada uma dessas subcategorias a seguir. 

CONSEQUÊNCIAS EM CURTO PRAZO 

Identificamos que a contração do Débito Técnico em curto prazo pode gerar vantagens no 

nível de negócios. Definimos como subcategoria de Consequências em Curto Prazo então, a 

categoria Benefícios de Negócio (BN). Apesar de não estar evidenciado diretamente nas 

entrevistas, os textos deixam subentendido que a subcategoria de Benefícios de Negócio 

está associada à propriedade de Ganho (G), que representa o valor adquirido devido a 

vantagem de negócio obtida com a contração do Débito Técnico. Acreditamos também que 

esse valor possa variar entre diferentes TDs. 

• “Eles precisavam colocar esse produto o mais rápido possível dentro do mercado 

pra quê? Pra que tivesse feedback quanto a esse produto, pra que o próprio uso 

efetivo dele pudesse enriquecer a versão futura... Então, é como se eu tivesse que 

escolher: [“_Ah, você quer completar, fazer uma aplicação perfeita e só lançar daqui 

ao ano que vem? Ou você quer lançar uma aplicação limitada ao protocolo 2003, mas 

que você já ta no mercado, ta com presença, ta com marketing, mas você, em 

paralelo, ta trabalhando uma versão mais completa?”].”[CCP, BN(G)] 

• “Como a ideia era que o projeto ficasse pronto o mais rápido possível porque o 

Exchange, do Cliente Exchange pra Mobile era killer, na época. Não tinha... Quase 

nenhum celular tinha Cliente Exchange, principalmente um Cliente Exchange, que 

roda em j2ME que poderia ser colocado em qualquer celular.” [CCP, BN(G)] 

 Analisando as evidencias acima podemos concluir que no caso do adiamento da 

mudança de protocolo, esse adiamento poderia resultar naquele momento (CCP) em 

benefícios como: “feedback mais rápido quanto ao produto”, “presença do produto no 

mercado” e tirar proveito de “oportunidade atual killer” [BN(G)]. 
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CONSEQUÊNCIAS EM LONGO PRAZO 

Essa categoria representa as consequências em longo prazo (CLP) da contração do Débito 

Técnico, identificadas no momento em que houve a necessidade de realização da atividade 

postergada anteriormente. A essa categoria atribuímos duas subcategoria: Problema de 

Comunicação e Custo. 

 A subcategoria de Problema de Comunicação diz respeito ao tempo dispensado pela 

equipe técnica para justificar e explicar o custo extra, decorrente dos Juros, necessário para 

o pagamento do débito. A essa categoria está associada a propriedade de Dificuldade de 

Visualização dos Juros (DVJ). Trechos das entrevistas que evidenciam esse custo são: 

• “Perdeu-se tanto tempo discutindo o que, por que e como, das coisas que a 

gente tava, mais: [“_Faça um plano com isso, faça um plano com aquilo, replaneje 

estimativa...”]. Sete planejamentos de implementação, sete cenários de 

implementação...Quer dizer, variações desse planejamento, mas indo com o 

cronograma até o final, pra 4 meses depois decidir por um caminho, e por 

coincidência um caminho que a gente tinha visto lá trás.” [PC] 

• “Primeiro, começou perguntando o seguinte: [“_Por que é que eu to mudando 

um protocolo de comunicação da aplicação e a aplicação vai ser reescrita por 

completo?”]...pro cara de produto lá em cima, você não consegue explicar pra ele 

não, porque ele não tem possibilidade de entender. Agora, a engenharia, o gerente de 

projeto de lá, enfim, pessoas que participaram do projeto viam que tinha 

fundamento.“[PC, DVJ] 

• “Passou-se coisa de cinco meses discutindo cronograma, certo? Todo o 

problema da empresa N é que eles não aceitavam um cronograma que durasse nove 

meses e aí, porque não podia, não podia, não podia fazer e enquanto isso a gente ia 

perdendo tempo, discutindo o cronograma.”[PC, DVJ] 

 No caso do projeto investigado, no momento que surgiu a necessidade da realização 

da Mudança de protocolo (CLP), cinco meses foram decorridos só com a negociação de 

prazo e escopo (PC) devido à dificuldade de justificar a equipe de negócios, a necessidade de 

não apenas modificar a camada de comunicação, mas também outras partes do sistema 
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(DVJ), o que resultava em um tempo maior do que o esperado para a realização da 

mudança. 

 A outra subcategoria Custo diz respeito às despesas ou perdas enfrentadas em 

decorrência da necessidade de realizar a atividade postergada. A Figura 15 detalha as 

categorias relacionadas ao conceito de Custo.  

 

FIGURA 15 - CATEGORIAS RELACIONADAS AO CUSTO DA CONTRAÇÃO DO DÉBITO 

 
Fonte: Elaboração própria 

 Temos na figura acima que Custo possui a subcategoria Pagamento (Pt) e a 

propriedade Perdas para os Negócios (PN). Com relação às Perdas os Negócios as entrevistas 

analisadas não evidenciam diretamente essa propriedade, no entanto, alguns trechos nos 

levam a crer que o tempo em que o produto passa incompatível com as necessidades do 

mercado, devido a sua qualidade degradada, implica em um tipo de perda para os negócios. 

Abaixo listamos alguns comentários que indicam a existência dessa categoria: 

• “E a gente teve aqui algumas aquisições de clientes e foram essas, a parte de e-
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gente teve demandas, assim, externas, até, fora da Empresa N, de implementações 

rápidas, então por isso que você vai ver aqui solicitações de estimativas com tempo 

de três meses ou um pouco mais, assim.” [PN] 

• “É porque o tempo de desenvolvimento do 1.5 era relativamente longo, e quanto 

isso a gente já tava com a aplicação 1.2 no mercado e os clientes ainda estavam 

solicitando essa aplicação. Então, a gente continuou com a versão 1.2, quando a 

versão 1.5 ainda não estava pronta pra manter a aplicação no mercado.” [PN] 

A subcategoria de Pagamento (Pt) diz respeito às despesas de desenvolvimento 

necessárias para realizar a mudança adiada anteriormente. A partir dos dados concluímos 

que as condições que tornam esse Pagamento necessário são determinadas pela Ocorrência 

de Eventos Independentes relacionados ao Débito (OEIRD), ou seja, que não podem ser 

controlados internamente pela equipe do projeto. 

Uma propriedade identificada para esta categoria foi a de Dificuldade de Visualização 

do Impacto (DVI) que a Ocorrência de Eventos Independentes relacionados ao Débito pode 

causar, por parte da equipe de negócios, no momento da contração da dívida. O impacto só 

se torna claro no momento do pagamento. Trechos das entrevistas que suportam esses 

conceitos são: 

• “O que aconteceu é que quando a gente entregou, pouco tempo depois a 

Claro começou a fazer uma mudança no TI dela e alterar o servidor de e-mail de 

algumas pessoas pra 2007, e na hora a gente teve a informação de que todo mundo 

ia trabalhar com o Exchange 2007 e como eles eram nosso cliente primário, a gente... 

Nós ficamos interessados em ter uma versão nova do produto que fosse compatível 

com o Exchange 2007” [OEIRD, Pt] 

• “A gente começou a perceber que isso era um risco muito grande pro projeto. 

Toda vez que a Microsoft mudasse o Exchange, a gente teria que mudar toda a nossa 

implementação na camada de comunicação. Então, a gente começou a entender 

melhor, do nosso lado aqui, que isso era um risco pro produto. E a gente acabou 

lidando com esse problema.” [OEIRD, DVI] 

•  “Quando o produto chega no mercado, com dois meses, o cliente que ia fazer 

com que ele fosse difundido no mercado migra o Server pra 2007 e que o WebDav 
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não era compatível com ele, só era com o 2003. Ponto. Não tinha pra onde correr. 

Mas, veja, endoidou todo mundo aqui.” [OEIRD, Pt] 

• “A gente fez uma comunicação em novembro de 2006 de que aquela 

implementação do produto não suportaria Exchange 2007. A aplicação foi entregue 

em junho de 2007 e o Trial começou um pouquinho depois, coisa de outubro, quando 

eles perceberam: [“_Ah, não funciona. Será que é porque o Exchange é 2007?”]. E aí a 

gente disse: [“_Sim. É porque é o Exchange 2007 e a gente já havia avisado antes, 

certo?”].” [OEIRD, DVI] 

Como exposto nos trechos acima, no caso investigado, a realização da Mudança de 

protocolo (Pt) se fez necessária quando houve o lançamento do MS Exchange 2007 (OEIRD) 

e os clientes atualizaram os seus servidores com a nova versão (OEIRD), e houve a decisão, 

por parte da equipe do WebDAV, de não atualizar completamente o seu produto para a 

nova versão do MS Exchange (OEIRD).  

Observe que os três fatos independem de ações da Empresa N e da Empresa D, logo 

não podem ser controlados por esta. Essas mudanças modificaram o mundo real, o domínio, 

para o qual o produto estava preparado, o que obrigou a realização da mudança de 

protocolo. As evidências também apontam para a dificuldade, da equipe de negócios 

responsável pela decisão final de adiar ou não a atividade, de visualizar que de fato a 

aplicação não funcionaria corretamente com o MS Exchange 2007 se fosse mantido o 

protocolo WebDAV (DVI). 

A categoria Pagamento possui também a subcategoria é composta por duas 

propriedades, Principal (Pp) e Juros (J). A propriedade de Principal corresponde ao custo com 

desenvolvimento para modificar o escopo do sistema impactado pela dívida. Já a 

propriedade de Juros corresponde ao esforço extra para modificar o Escopo de Mudanças 

posteriores ao Débito (EMPD) que se tornaram dependente do escopo impactado pela 

dívida.  Alguns trechos das entrevistas que dão suporte a essas categorias são: 

• “O que aconteceu é que, dado que o código precisou ser mais especializado 

pra o WebDav, o que aconteceu foi o seguinte: gerou um impacto, por exemplo, 

quando precisou usar pra o ActiveSync, que as estruturas de dados foram todas 

otimizadas pra WebDav, certo? Então, se eu quisesse mudar de protocolo, não era só 
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mudar a camada de comunicação e tudo estaria perfeitamente adequado pra 

trabalhar com ActiveSync.” [Pp, EMPD, J] 

• “Uma coisa que acabou acontecendo com o refactoring foi que devido a 

otimização que foi feita das estruturas de dados pra o protocolo WebDav, ia ser 

necessária uma mudança radical nas estruturas de dados pro ActiveSync” [EMPD, J] 

Nos trechos acima percebemos que além do custo necessário para modificar a 

camada de comunicação (Pp) devido a troca do protocolo, que caracteriza o Principal, houve 

também o custo adicional para modificar a persistência (J), uma vez que essa se tornou 

dependente do protocolo WebDAV e da camada de comunicação após refactoring realizado 

no sistema depois da contração do débito (EMPD). 
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5 DISCUSSÃO 
Os resultados quantitativos, apresentados no capítulo anterior, evidenciam que o custo para 

a realização da mudança de protocolo foi muito maior do que teria sido, se a mudança 

tivesse sido realizada assim que foi detectado o problema de incompatibilidade, entre a 

nova versão do MS Exchange e o protocolo de comunicação utilizado na aplicação. 

Se a atividade não tivesse sido adiada, o custo para a realização da mesma seria 3,43 

vezes menor, ela custaria 507 horas-de-trabalho enquanto custou 1744 horas-de-trabalho 

para ser realizada mais tarde. A realização dessa atividade teria causado um atraso de 

aproximadamente 38 dias no lançamento do produto no mercado, no entanto o produto 

estaria pronto para atender aos usuários do MS Exchange 2007 no momento do seu 

lançamento, ao contrário do que aconteceu, onde decorreram aproximadamente 12 meses 

sem atender aos usuários da nova versão do MS Exchange. 

Os dados quantitativos sustentaram também a hipótese da ocorrência de Juros sobre 

o Débito Técnico contraído. Os Juros ocorreram na forma de esforço extra para realizar a 

reescrita de funcionalidades da camada de comunicação adicionadas após a contração da 

dívida e a reescrita da camada de persistência devido ao acoplamento entre essa camada e o 

protocolo de comunicação, criado em refactoring realizado após a decisão de adiar a 

mudança do protocolo. 

Na coleta e análise de dados quantitativos encontramos dificuldades para coletar 

dados relacionados ao ganho para os negócios em decorrência da vantagem de não atrasar o 

lançamento do produto no mercado, como também relacionados à perda ou o que se deixou 

de ganhar por não atender aos usuários 2007 por quase 1 ano, devido a limitação de acesso 

a informações financeiras do projeto. Por esta limitação, não podemos fazer a análise de 

custo/benefício, que é necessária para avaliar se houve vantagem em contrair a dívida ou 

não. Nós avaliamos apenas os custos. 

Acreditamos que mesmo de posse dessas informações, existiria também a 

dificuldade para estimar qual teria sido a depreciação do valor do produto por atrasar em 38 

dias o seu lançamento, e em quanto o produto teria sido valorizado se atendesse 

imediatamente a demanda por clientes móveis para servidores MS Exchange 2007. Nas duas 



5 Discussão 

 82

situações fatores externos, como a ocorrência de produtos concorrentes, podem afetar 

significativamente esse valor. 

A teoria resultante da análise qualitativa descreve o caso investigado de forma mais 

abstrata, respondendo as perguntas de pesquisa.  A teoria descreve o que caracteriza a 

decisão estudada como um caso de Débito Técnico e explica as motivações que levaram a 

decisão e as suas consequências, em curto prazo e em longo prazo.  

De acordo com a teoria resultante, o caso de Débito Técnico foi caracterizado como 

uma decisão, tomada pela equipe de negócios, de adiar uma atividade técnica, consciente 

de que a não realização da tarefa poderia comprometer a qualidade do sistema e que 

provavelmente teria que ser realizada (por isso o uso da palavra “adiada”) em algum 

momento no futuro. 

Os dados sugerem que a razão para o adiamento da atividade tenha sido a pressão 

de tempo imposta pela equipe de negócios visando atender a demandas atuais de negócios. 

Essa decisão poderia gerar em curto prazo benefícios de negócios, como: feedback mais 

rápido quanto ao produto, e presença do produto no mercado. A atividade adiada precisava, 

no entanto, ser realizada em algum momento no desenvolvimento futuro do sistema. De 

acordo com os entrevistados, esse momento foi determinado pela ocorrência de eventos 

que não pode ser controlados.  

A ocorrência de tais eventos poderia mudar o domínio no mundo real para o qual o 

sistema estava preparado, obrigando o pagamento do Débito para que a aplicação se 

tornasse compatível com o novo ambiente. Identificamos também que a equipe de negócios 

teve dificuldade de visualizar, no momento da decisão de contrair ou não o Débito, o 

impacto que a ocorrência desses eventos poderia causar ao sistema e ao projeto. 

De acordo com os dados, o pagamento da dívida foi composto pelo custo para 

realizar a mudança adiada anteriormente, a esse custo atribuímos o conceito de principal, e 

pelo custo para rescrever partes do sistema que, com a evolução do sistema, se tornaram 

dependente do escopo impactado pela dívida, a esse custo atribuímos o conceito de juros. 

Identificamos também que, no momento do pagamento da dívida, poderiam ocorrer 

problemas de comunicação entre a equipe de negócios e a equipe técnica, devido à 
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dificuldade da equipe de negócios em visualizar a necessidade do pagamento dos juros, e 

consequentemente, no aumento do prazo estimado para a realização da mudança. 

Alguns dos conceitos e relacionamentos que emergiram dos dados durante esse 

estudo suportam conceitos usados nas descrições dadas pela comunidade técnica. É o caso, 

por exemplo, dos conceitos de Pressão de Tempo como motivação para a contração da 

dívida (MCCONNELL, 2007; GUO e SEAMAN, 2011), do Problema de Comunicação 

enfrentado no momento do pagamento do débito (FOWLER, 2009; MCCONNELL, 2007) e da 

ocorrência de Juros (CUNNINGHAM, 1992; GUO e SEAMAN, 2011). A diferença é que nesse 

estudo os conceitos emergiram dos dados, de forma empírica e não anedótica. Outros 

elementos da teoria surgiram como novos insights, como é o caso do conceito de Ocorrência 

de Evento Independente como Determinante do Pagamento da dívida.  

Um ponto interessante de ser ressaltado é o caráter consciente da decisão de 

contrair o débito. Na literatura há quem acredite que o comprometimento não intencional 

da qualidade do sistema, como é o caso de código-sujo, também pode ser considerado como 

um caso de Débito Técnico. Acreditamos que apesar de ambos comprometerem a qualidade 

do sistema, devem ser tratados de forma diferentes. 

As abordagens relacionadas a código-sujo são no sentido de evitá-los, uma vez que 

estes são indesejados. No caso da decisão estratégica, há o desejo de comprometer a 

qualidade do sistema visando algum benefício no nível de negócio, entretanto há um risco 

conhecido. Os tratamentos nesse caso são na direção de garantir que haja vantagem ao 

contrair o Débito. Além do mais, como evidenciado nesse estudo, esse tipo de decisão 

envolve problemas específicos, é o caso da necessidade de monitoramento da Ocorrência de 

Eventos Independentes relacionados ao Débito e da Dificuldade de Visualização do Impacto 

que estes eventos podem causar ao sistema.  

Devido à natureza qualitativa da pesquisa, nós reconhecemos que as intervenções 

dos pesquisadores durante a condução e análise das entrevistas, como também na seleção e 

análise de e-mails e documentos, podem ter sido fontes de viés e, portanto, podem ser 

causadores de risco à validade interna da pesquisa. Por isso, nessa direção usamos a 

triangulação de dados de diferentes fontes (documentos, e-mails, entrevistas) e adicionamos 

também dados quantitativos à análise descritiva do caso. 
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Em relação aos riscos à validade externa da pesquisa, acreditamos que por ter sido 

analisado um único caso de Débito Técnico, provavelmente os resultados desse estudo não 

se aplicam a todos os contextos de desenvolvimento de software, no entanto, estamos 

confiantes de que os conceitos chaves devem ser confirmados. 

Como implicações práticas do estudo, identificamos para o projeto investigado 

algumas lições aprendidas e proposições para o gerenciamento do projeto no futuro:  

(1) A realização de análise mais precisa do impacto que a ocorrência de eventos 

independentes relacionados à dívida pode causar ao sistema, para suportar melhor a 

decisão de contrair ou não a dívida, e evitar o problema enfrentado pela equipe de 

negócios de dificuldade de visualização de tal impacto. A equipe técnica pode 

também fazer uma estimativa de qual seria o custo para realizar essa atividade, uma 

vez que no caso investigado essa estimativa não foi realizada e a decisão foi tomada 

de forma intuitiva.  

(2) Uma vez que são conhecidas as ameaças ao projeto decorrentes da contração 

da dívida, pode ser feito o monitoramento da probabilidade de ocorrência dos 

eventos independentes relacionados ao Débito, para que possa ser feito um melhor 

planejamento do pagamento da dívida. 

(3) Apesar de não termos feito a análise de custo/benefício do caso investigado, 

acreditamos que seja importante para a equipe fazer tal análise, para visualizar se as 

implicações no futuro, não só com o custo de desenvolvimento, mas também com o 

custo ou perda para os negócios, compensam realmente o ganho que se pode obter 

com a dívida agora. 

(4) Monitorar o débito contraído anteriormente para que, no momento da 

realização de mudanças posteriores, possa ser analisado o impacto que esta 

mudança pode causar nos juros a ser pago. Essa análise permitirá que se possa tomar 

a decisão de realizar o pagamento da dívida ou não, com base na avaliação de 

custo/benefício. Essa análise permitirá também comunicar claramente a equipe de 

negócios o aumento no custo a ser pago, buscando evitar o problema de 

comunicação devido à dificuldade de visualização dos juros. 
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6 CONCLUSÕES 
Esse estudo analisou o histórico de evolução de uma decisão de adiar uma atividade técnica 

de um projeto de software afim de (1) evidenciar de forma concreta como um Débito 

Técnico ocorre em um contexto real de desenvolvimento de software, (2) determinar o que 

caracteriza essa decisão como um caso de Débito Técnico, (3) determinar quais as razões 

para o adiamento da atividade e (4) quais as consequências que esse adiamento causou ao 

projeto. 

6.1 RESUMO DOS RESULTADOS 

Dados quantitativos de esforço foram usados para descrever o custo dispensado para 

realizar essa tarefa no futuro e para analisar qual teria sido o valor pago se a atividade não 

tivesse sido adiada. Essa análise mostrou 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 passasse 11 meses incompatível com a 

demanda do mercado.  

Entretanto, nessa análise, só foram coletados dados de custo, os dados financeiros 

relativos às vendas do produto não puderam ser coletados, portanto não foi possível realizar 

a análise de custo/benefício para concluir se houve vantagem na contração da dívida ou não. 

A teoria resultante da análise qualitativa baseada na metodologia de Teoria 

Fundamentada nos Dados caracteriza o caso como uma decisão, tomada pela equipe de 

negócios, de adiar uma atividade técnica, tendo o conhecimento de que esse adiamento 

poderia comprometer a qualidade do sistema. 

A razão encontrada para a contração da dívida foi a pressão de tempo imposta, em 

detrimento de benefícios no nível de negócios. No caso da decisão investigada esses 

benefícios foram listados como, feedback mais rápido quanto ao produto, presença do 

produto no mercado e tirar proveito de oportunidade de mercado atual. 

Identificamos ainda que o momento do pagamento do débito é determinado pela a 

ocorrência de eventos independentes relacionados à dívida, mas que já se sabia no 

momento da contração da dívida que estes eventos poderiam ocorrer. No entanto, os dados 

sugerem a existência da dificuldade da equipe de negócios em visualizar, no momento da 
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decisão de contrair a dívida, o impacto que a ocorrência dos eventos independentes pode 

causar. Esse impacto só se torna claro no momento do pagamento da decisão. 

Outro insight resultante da teoria é o de que o problema de comunicação ocorre 

devido à dificuldade de visualização dos juros por parte da equipe de negócios, no momento 

do pagamento da dívida. 

Muitos conceitos da teoria coincidem com conceitos identificados na literatura 

técnica, como por exemplo, os conceitos de Pressão de Tempo, Juros (MCCONNELL, 2007; 

GUO e SEAMAN, 2011) e Problema de Comunicação (FOWLER, 2009; MCCONNELL, 2007). No 

entanto os resultados desse estudo estão fundamentados nos dados, não se tratam de 

evidências anedóticas.   

A teoria, por outro lado, não suporta a hipótese de Bob (2009) de que o 

comprometimento não intencional da qualidade do sistema, como código sujo, pode ser 

considerado uma forma de Débito Técnico. No caso investigado, a decisão é tomada de 

forma consciente. Dos dados também emergiram novos insights sobre Débito Técnico, como 

é o caso da ocorrência de eventos independentes como determinantes do momento do 

pagamento da dívida. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Nossos próximos passos na condução desse estudo será a realização da análise quantitativa 

de custo/benefício do caso investigado e expansão da teoria com a investigação de outros 

casos de Débito Técnico, em outros contextos de desenvolvimento de software. Outras 

possíveis direções para trabalhos futuros são o teste e a validação da teoria gerada e a 

investigação da adequação da teoria a outros tipos de débito, como débitos de teste ou de 

defeito. 

No caso investigado, os eventos independentes atingiram elementos críticos do 

sistema, isso pode interferir quanto à obrigatoriedade do pagamento da dívida e merece um 

estudo mais aprofundado. A pergunta “Se a dívida não envolvesse elementos críticos do 

sistema a dívida teria sido paga?” também fica como um direcionamento de pesquisa futura.  

Por fim, identificamos ainda como oportunidade para trabalho futuro, a continuação 

da investigação sobre a relação entre a ocorrência de Débito Técnico com o aumento do 
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número de defeitos e do desvio da estimativa de esforço, detalhada no Anexo A. Uma vez 

que neste trabalho foi determinado o período entre a contração e o pagamento de um caso 

de Débito Técnico, dados sobre defeito e esforço podem ser coletados nesse período para 

realizar tal investigação. 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado atingiu todos os seus objetivos, e deixa como principais contribuições 

para a comunidade científica, um primeiro passo na tentativa de construção de uma teoria 

formal sobre a metáfora de Débito Técnico e evidências em números concretos do impacto 

que um Débito Técnico pode causar a um projeto de software.  

Estudos científicos futuros podem se beneficiar dos resultados deste trabalho ao 

direcionar os seus esforços de pesquisa para os conceitos identificados na teoria, como é o 

caso dos estudos com o objetivo de identificar outros casos de Débito Técnico, estudos com 

o intuito de evoluir a teoria proposta, e ainda pesquisas na direção de construir abordagens 

para o gerenciamento de Débito Técnico. 

As metodologias para identificação de Débito Técnico e para a extração de dados 

sobre defeito e esforço, definida no projeto piloto desta pesquisa, também podem ser 

listadas como contribuições para a comunidade científica.  Os artigos publicados com 

resultados do projeto piloto e com os resultados parciais da caracterização do caso de 

Débito Técnico, apresentados respectivamente nos Apêndices A e B desta dissertação, 

também ficam como contribuição científica deste trabalho. 

Essa pesquisa também contribuiu para o projeto investigado propondo práticas para 

suportar de forma mais efetiva a decisão da equipe de negócios de contrair ou não a dívida, 

para melhorar o gerenciamento da relação de custo/benefício da dívida ao longo da 

evolução do sistema, e para evitar problemas de comunicação que podem implicar em 

longos períodos improdutivos de discussão. 
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ABSTRACT 

This paper describes a data extraction method that was 
carried out on a set of historical development 
documentation, related to a commercial software system for 
mobile platform. This method is part of a major project, 
which aims to identify evidences of technical debt via the 
analysis of the defect evolution and effort estimation 
deviation, verifying if there are relations between these 
concepts and project decisions during the cycles of 
development. Consequently, the identification and use of 
correct data is fundamental to reach valid conclusions 
regarding our research questions. We intend that a future 
analysis of such data supports the identification of patterns 
regarding specific decisions and variations of the defect 
number/frequency and effort deviation. Thus, such patterns 
could assist project managers during future project 
decisions, mainly regarding the maintenance and evolution 
stages. 

Categories and Subject Descriptors 

D.2.9 [Management]: Cost estimation, Life cycle, 

Productivity, Programming teams  

General Terms 

Management, Measurement, Documentation. 

Keywords 

Evolution of defects, Effort estimation, Decision 

making. 

1 INTRODUCTION 

The development process of large software systems certainly 

requires several types of project decisions, which will affect 
future development activities. For example, the 
implementation of a solution α, rather than a more complex 
solution β, may bring advantages in a short term. However, 
this decision can create problems for latter implementations.  

This kind of phenomenon, where long-term code quality is 
traded for short-term gain, is known as Technical Debt (TD) 
[1]. According to the TD metaphor, doing things the quick 
and dirty way sets us up with a technical debt, which is 
similar to a financial debt. Like a financial debt, the 
technical debt incurs interest payments, which come in the 
form of the extra effort that we have to do in future 
development because of the quick and dirty design choice. 
We can choose to continue paying the interest, or we can 
pay down the principal by refactoring the quick and dirty 
design into the better design. Although it costs to pay down 
the principal, we gain by reduced interest payments in the 
future. In fact, technical debt recasts a technical concept as 
an economic one. Cost, benefit, and value aspects of 
software development have begun to be addressed as a part 
of the value-driven software engineering agenda in the broad 
[2,3]. However, the state of the art has not yet culminated in 
rigorous analysis models and research directions for large-
scale projects. 

Considering this context, our research group is leading an 
exploratory investigation to identify sources of technical 
dept. The study object of this investigation is a commercial 
mobile system that has been evolved during the last 6 years. 
Thus, we have a suitable amount of documents and code to 
work on. The first step of this investigation, which is 
discussed in this paper, is to extract specific and correct 
data, which can actually support our analysis process. 
Otherwise, we may reach erroneous conclusions due to 
insufficient or bad quality information. The focus of this 
extraction is on the data related to evolution of defects and 

effort estimation deviation, so that we can verify, in future 
works, if there are relations between these aspects and 
project decisions.    

The remainder of this paper is structured as follows: 
Section 2 introduces the idea of our exploratory 
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investigation, placing the data extraction problem is this 
investigation. Section 3 discusses the importance of this 
study to the software maintenance and evolution 
management. Section 4 presents the related works, which 
were used as basis for this project. Section 5 introduces our 
research design, which mainly defines our research 
questions, data acquisition and analysis procedures. Finally, 
Section 6 concludes this paper, stressing the main remarks 
of this work.1 

2 THE EXPLORATORY INVESTIGATION 

The quality of a system generally declines along its 
evolution. The increases in the number of defects, together 
with the effort/cost to make future modifications, are metrics 
that demonstrate such a fact. Lehman and Rimal [4], based 
on results of FEAST [5] studies, have formulated a law that 
hypothesizes this phenomenon. They say that if activities 
regarding quality control is not carried out, while a system 
evolves, increases its complexity, number of defects and 
adaptation problems. All these issues affect the quality of a 
product, declining the user’s satisfaction on such a product. 

The principal reason for the unusual application of quality 
control mechanisms is the short time, clients’ pressure and 
resource constraints that are imposed on the software 
evolution process. In some cases, it is not possible to apply 
changes that could improve the system quality, mainly 
during the maintenance stage when the system is already in 
use. Thus, these changes are delayed for future releases.  

When one, or a set of, required modifications are delayed, 
the complexity of a system tends to increase. Note that 
several of such modifications have the direct or indirect 
function of facilitating the maintenance of a system. If these 
delayed tasks are not performed later, the benefit of this 
delay may not be repaid due to the high cost of refactoring 
or restructuring the code in the future. The Technical Debt 
concept has been applied as metaphor for such cases. 
However, there is a lack in formal theories about it.  

The work presented in this paper is the first part of an 
exploratory investigation, on the existence of TD, which 
particularly intends to comprehend the impact of decisions 
in the system evolution throw the identification of 
relationships between project decisions and both number of 
defects and effort estimation deviation. In this context, we 
can summarize the general goals of this research as: 

• Definition of a data extraction method/protocol, so 
that we can collect important information from the historical 
evolution of our object of study; 

• Exploratory investigation to find relations between 
decision makings and both redefinition of efforts and 
atypical number of errors; 

• Analysis of such relations so that we can 
understand and explain how decisions, which were taken 
during the system development, have impact on defect 
number, geography of defect and effort estimation deviation; 

                                                                 
1 The results presented in this paper have been developed as part of 

a collaborative project between Samsung Institute for 
Development of Informatics (Samsung/SIDI) and the Centre of 
Informatics at the Federal University of Pernambuco (CIn/UFPE), 
financed by Samsung Eletronica da Amazonia Ltda., under the 
auspices of the Brazilian Federal Law of Informatics no. 8248/91. 

• Specification of patterns about the analyzed 
features, so that they can assist project managers during the 
decision making process, mainly in the maintenance stage. 

The work presented in this paper intends to cover the first 
goal of our exploratory investigation. For that end, we 
present a method for data extraction that was applied on our 
object of study: the SMB (Samsung Mobile Business) 
system. This system is a commercial mobile software 
application that runs on different Samsung mobile phone 
platforms and has a total of 63.218 logic code lines. This 
application was started at 2005 and has been evolved during 
the last 6 year. Consequently, it has a considerable amount 
of documents and code versions. An important feature of the 
SBM development was its considerable number of 
requirement modifications, regarding its adaptation to the 
very dynamic mobile technology and market. The 
development is being carried out by a consortium stabilized 
between Samsung Brazil and Informatics Center, at the 
Federal University of Pernambuco, and involves about 20 
specialists. As this application is constantly being modified, 
the process of maintenance and evolution present several 
difficulties, which can be attenuated with the conclusions of 
our exploratory investigation on technical dept. In fact, 
maintenance is one of the main software stages that can take 
advantages of the TD research, as discussed in the next 
section.   

3 MAINTANANCE AND TD 

In 1976, the researches Lehman and Parr [6] have published 
a quantitative study that brought up the first evidences about 
the lost of quality and software maintenance along its life 
cycle. According to such research, this lost of quality is 
more intense after the system implementation stage, where 
users of systems use to find errors, opportunities for new 
services and ask for more functions. Thus, the authors stress 
about the need of maintaining the original planned structure 
of the software and a clean and organized code. This is not 
normally carried out due mainly to economic issues. 
According to Lehman, the normal action is “to attack just 
what brings immediate financial return, and return in a short 
term” [6]. In a posterior work, Lehman defines 5 laws to 
software systems evolution [7], which were lately extended 
to 8 laws [8]. These laws are commonly accepted and 
referred by the software community, as we can observe in 
[9]. Such laws are summarized below (Table 1). 

This table stresses a very important aspect, which motivates 
this work: all software needs to be considered as an 
incomplete project, a dynamic system and in continuous 
evolution.  This aspect must be considered since the 
beginning of the cycle, so that the software needs to be 
developed in such way that supports its maintenance and 
evolution. 

Even with this considerable importance, the major part of 
the research efforts in software engineering has been 
focused on improving development methods and techniques, 
so that the need of software maintenance can be decreased. 
However this scenario is very rare, or ever impossible. In 
fact, the first problem of this approach is that the correction 
of errors represents a small part of all interventions carried 
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out on software systems during its lifetime [10]. In addition, 
the evolution of software systems, from a functional 
perspective, is an intrinsic factor and desirable to occur due 
to changes in the real world rather than internal features of 
the system [8].  

TABLE 1. LEHMAN LAWS FOR SOFTWARE EVOLUTION 

# Law Bottom 

1 
Continuous 
changing 

Software must be continually 
adapted. Otherwise, it will lose its 
value and usefulness. 

2 
Increase 

Complexity 

The amount of software 
modifications will be proportional to 
its complexity if any work is carried 
out to improve its quality. 

3 
Self- 

regulation 

The process of software evolution is 
self-regulated close to the normal 
distribution regarding the measures 
of products and process attributes 

4 

Maintenance 
of  

organizational 
stability 

The average rate of effective global 
activity in a system in evolution 
tends to be constant during its 
lifetime. 

5 
Familiarity 

conservation 

The incremental increasing and the 
increasing rates tend to decline in a 
long term  

6 
Continuous 
increasing 

The functional content of a system 
must be continually increased during 
its lifetime to maintain the user 
satisfaction 

7 
Increasing 

quality 

The software quality will decrease if 
the software is not rigorously 
adapted regarding the changes in the 
operational environment.  

8 
Feedback 
systems 

Software evolution processes are 
feedback systems in several levels, in 
multiple loops and involving 
multiple agents. 

 

From this discussion, we understand that new methods and 
techniques to predict impacts of the decision making 
process, regarding maintenance and evolution activities, are 
fundamental to project managers. In this context, the 
Technical Debt research has the potential to validate and 
formalize a specific kind of knowledge, which is considered 
true by the software engineering community, however does 
not have efficient mechanisms to measure and testify its 
impact. 

4 RELATED WORK 

This paper is mostly based on the work described by Guo 
[11], which develop a comprehensive technical debt theory, 
using empirical research methods that formalize the 
relationship between the cost and benefit sides of the 
concept. In order, to achieve this research objective, the 
proposed approach is divided into three activities: Technical 
Debt identification, measuring and monitoring. 

The activity of TD identification intends to create a list of 
technical debt items, which represent tasks that were left 

undone, but that runs risks of bringing up future problems if 
not completed. Examples of such items are modules that 
need refactoring and tests that need to be done. Each item 
includes mainly a description of where the debt item is, why 
that task needs to be done and estimates of the principal and 
the interest. As with financial debt, the principal refers to the 
cost to eliminate the debt (i.e. the effort required to complete 
the task). The interest is composed of two parts. The interest 
probability is the probability that the debt, if not repaid, will 
make other work more expensive over a given period of 
time or a release. The interest amount is an estimate of the 
amount of extra work that will be needed if this debt item is 
not repaid. 

The activity of TD measuring intends to assign values to all 
three DT metrics (principal, interest probability, and interest 
amount). At an initial moment, all such metrics are assigned 
values of high, medium or low. These coarse-grained 
estimates are sufficient for tracking the technical debt items 
and making preliminary decisions. More detailed estimates 
are not made until later, when they are required to do fine-
grained planning and when more information is available 
upon which to base the estimates. Details about how to 
measure these metrics can be seen in [11]. 

The activity of TD monitoring intends to answer questions 
such as “Is technical debt increasing or decreasing for a 
system or for a component?” or “Is there enough debt to 
justify devoting resources (perhaps an entire release cycle) 
to paying it down?”. The simple approach is to plot various 
aggregated measures over time and look at shape of curve to 
observe the trends. While the work of Guo prescribes a 
general framework for technical debt management, we use 
some of his concepts to carry out an exploratory 
investigation, starting from the identification of specific 
sources of data and relations between them.  

5 RESEARCH DESING 

This section first details what kind of data we want to extract 
from the system documentation. For that end, we think about 
the problem as a set of research questions and goals (Section 
5.1). Next, we present our approach for case study 
definition, which are our research units for data extraction 
(Section 5.2). Then, we detail our data extraction guide and 
templates, which are used to collect data in each research 
unit (Section 5.3). Finally, we show how these resources 
were applied on the SMB project (Section 5.4) and which 
conclusions were drawn from this data (Section 5.5). 

5.1 WHAT DATA? FOR WHAT PURPOSE? 

It is easier to think about the data that we need, if we stress 
the questions that we intend to answer or make conclusions 
on. These questions are intrinsically related to the goals of a 
research. For our case, in particular, three goals and 
respective research questions were defined: 

• Analyze the software evolution process for the 
purpose of understanding and explaining deviations from 
effort estimation; 
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o How are the changes related to the effort 
estimation deviation? 

o What types of quality, technical and social 
factors seem to coincide with atypical deviations from 
estimated effort? 

o How decisions can affect future deviation from 
effort estimation? 

o Which decision patterns seem to coincide with 
big deviations from effort estimation? 

• Analyze the software evolution process for the 
purpose of understanding and explaining evolutions of 
defect occurrence; 

o How can decisions affect the evolution of 
defects regarding different defect attributes?  

o What types of quality, technical and social 
factors seem to coincide with increase or decrease of 
defect number? 

o How are changes related to the increase or 
decrease of defects occurrence? 

o Which decision patterns seem to coincide with 
the growth of defect number? 

• Analyze the software evolution process for the 
purpose of understanding and explaining the distribution of 
defect and defect-fixing efforts across the system; 

o What is the distribution of defects and defect-
fixing efforts across the system?  

o How decisions have impact on distribution of 
defects? 

o What types of quality, technical and social 
factors seem to coincide with the distribution? 

o Which decision patterns seem to coincide with 
evolutions on geography of defect? 

From these questions we can stress keywords, such as: 
changes, decisions, effort deviation, number of defects, 
quality, social factors, etc. These keywords generally 
indicate the terms that we need to collect data about. The 
majority of these data can be extracted from the analysis of 

the development documentation, as detailed in Table 2. 
Examples are effort deviation and number of defects. 
However, other data, such as social factors, need another 
kind of methodology, such as interviews [12]. We will focus 
on the data extraction from the development documentation.  

5.2 DEFINITION OF STUDY CASES 
In a qualitative research, the choice for study cases is carried 
out using a probabilistic approach. This kind of approach 
enables that researchers can select the cases that better fit 
their research questions. Based on this feature, the selection 
of our study cases, for data extraction, relied on the 
Theoretical Sampling Principle [13]. The basic idea of this 
principle is to select cases as extreme situations and polar 
types in which the process of interest is transparently 
observable.  For that end, two samples (cases) selection 
stages are used. The first stage accounts for selecting the 
first sample for analysis. Based on this first selection, we are 
able to define possible categories, properties and 
relationships. Thus, the selection of the first sample must be 
as richer as possible, regarding the core concepts of the 
research. 

The second stage accounts for selecting the remainder 
samples. This stage is carried out according to the categories 
that were defined in the first stage. The goal of this stage is 
to select samples that enable the development of the 
properties already specified, thus evolving the theory. 
According to the theoretical sampling principle, the main 
aims for selecting new cases are: 

• To complete the already specified categories; 

• To test the theory using similar cases to those 
already analyzed; 

• To extend the theory with opposite cases to those 
already analyzed. 

Considering SMB, it is a project based on releases. Thus, 
“release” was defined as the research analysis unit for data 
extraction. The choice of the first release follows some pre-
defined criteria. First, a timeline was specified, containing 

 

TABLE 2. DATA EXTRACTION GUIDE (SOURCE VERSUS DATA) 
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all the project releases in a chronological order. In addition, 
this timeline also contains important events and changes 
associated with each release. After the timeline 
specification, SMB was divided into several phases and two 
releases of each phase were selected, based on the changes 
that have occurred into such releases. The goal of this 
process is to provide an ample analysis that considers all the 
project phases. In this way, we could indentify those more 
problematic phases, regarding the number of defects and 
deviation in the estimated effort. 

After the definition of an initial set of releases, a 
comparative analysis was carried out, using the following 
criteria: amount of defects, release delays, estimated 
estimation deviation and scope change. The amount of 
defects is measured via queries to the Mantis Tool, 
considering specific releases. Delays of releases are 
measured in days, considering the difference between the 
planned final delivery data (first estimation) and the real 
delivery data. The effort estimation deviation is measured 
via the difference between the planned total work time and 
the total work time that was actually spent during the 
project. Finally, the scope change is measured via the 
number of new activities that were included in the project. 

5.3 DATA EXTRACTION GUIDE AND 
TEMPLATES 
The considerable amount of information and concepts 
requires that we first define a data extraction guide, which 
relates data classes, concrete set of data associated with a 
data class and their sources. Our data extraction guide is 
presented in Table 2. For example, to extract data about 
Effort Data (Data class), we must analyze Project Plan and 
Weekly Reports (Sources) to extract Budget, Actual Cost 
and Release Data (Concrete Data) values. 

Sets of data are also collected from sources beyond 
development documentation. For example, to extract data 
about defects, we have exported reports from the Mantis tool 
about open defects between the start date and end date of 
releases. Data about decisions will be collected during the 
analysis of emails. We also intend to use the triangulation 
technique [14], so that more than one data source or 
collected data can be related to a same event. For these 
cases, more than one observer will be used in this study.  

According to Table 2, we can observe that information about 
important concepts, such as Test Data, use to come from 
different sources. Consequently, it is important to 
consolidate all this information so that it can be jointly 
analyzed. For that end, we have defined templates for data 
extraction, which explicitly specify the kind of information 
that each concept needs to be defined. The next figures 
(Figures 1 to 6) show our templates for data collection of 
qualitative information.  

 

Figure 1. Qualitative Decision template for data 
extraction. 

 

FIGURE 2. QUALITATIVE EFFORT TEMPLATE FOR DATA 

EXTRACTION. 

 

FIGURE 3. QUALITATIVE EVENTS/FACTS TEMPLATE FOR DATA 

EXTRACTION 

 

FIGURE 4. QUALITATIVE CHANGES TEMPLATE FOR DATA 

EXTRACTION. 
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FIGURE 5. QUALITATIVE DEFECT TEMPLATE FOR DATA 

EXTRACTION. 

 

FIGURE 6. QUALITATIVE TEST TEMPLATE FOR DATA EXTRACTION. 

These templates represent the main qualitative set of data 
required by our research. Each of these templates has its 
quantitative version, which brings numeric parameters to be 
instantiated during our extraction process. The use of both 
quantitative and qualitative information is important, for 
example, for data triangulation as a way to confirm some of 
our conclusions. 

5.4 DATA EXTRACTION APPLIED TO SMB 
In SMB, the timeline definition was specified according to 
the releases identified in the Concurrent Versioning System 
(CVS), while the identification of important events and 
modifications were assisted by a senior specialist, who is the 
technical leader of the project. During the interviews about 
the project, we have identified the concept of project ages. 
Such ages were classified as SMB 1.0, SMB 1.5 and SMB 
1.6. 

The SMB 1.0 age is related to the project starting, where the 
first version of the system was generated. During this age, 
official releases where delivered to Samsung and some of 
them to the market. The client-server was the system 
architecture used during this age. However, the definition of 
a new compulsory requirement has forced the modification 
of the architecture to a fat client approach. This mean, the 
elimination of the server side. This was the mark for the 
beginning of the SMB 1.5. The architectural modification 
has brought about the reimplementation of several SMB 
requirements. This work was divided into two fronts: the 
first front was still developing SMB 1.0 and the second front 
was involved in the SMB reimplementation, which was 
called SMB 1.5. That first front was discontinued one year 
afterwards. 

The SMB 1.5 age was mainly characterized by the removal 
of its communication protocol (DAV WEB). Consequently, 
the application was modified to support a new 
communication protocol, called Active Sync. Another 
important event, from this age, was the support for different 
languages. The reason was the SMB delivery to several 
countries, so that the system was adapted to support the total 
of 20 languages, such as Chinese and Arabic. At last, the 
graphical interface framework was also considerably 

modified, together with the persistence layer that was 
changed from a file based storage to a RMS (Record 
Management System) approach.  

The development of a framework for complete Touch-
Sensitive Display support was started in 2008. This was the 
start of the SMB 1.6 age and its development was performed 
in parallel with the maintenance of SMB 1.5.  Some of the 
new functionalities of SMB 1.6 were implemented in SMB 
1.5 due to the need of porting this application to touchscreen 
devices. However, a complete integration was not carried 
out until the moment and this activity is still in stand-by. 

After the identification of the SMB ages, we have specified 
the phases that are part of each age. Such phases are: 
development, application stabilization and porting. In the 
SMB 1.0, the phase of porting is short because the 
development of this version was discontinued. The SMB 1.0 
development phase was not considered because it deals with 
the initial construction of the system, while the interest of 
this research is related to the system maintenance. 
Differently, the development phase was considered in the 
SMB 1.5 age because it is a consequence of a compulsory 
client requirement. Thus, this phase is related to the system 
evolution.  The selection of releases was lead by significant 
system modifications, which were identified by our analysis, 
together with the ages and phases, as summarized in Table 
3. 

5.5 DATA EXTRACTION ANALYSIS 
During the data extraction, we had some problems regarding 
the lack of information in some documents. For example, the 
chronograms of the U600 mobile phone porting and release 
1.5.1.5 were not available. However, all the weekly reports 
regarding the release 1.5.1.5 were found and analyzed. This 
kind of documentation presents information about the 
activities monitoring, including planned and realized data 
for each activity. However, it does not present information 
about effort. Thus, we were not able to analyze this release 
regarding the effort estimative deviation. In order, the 
release 1.5.1.5 was evaluated regarding delay time, where it 
had the third longest delay among all releases. In addition, 
this was the longest release, with the biggest scope change 
and amount of defects. 

TABLE 3. INITIAL RELEASES SELECTED TO ANALYSIS 

Release Age Phase Event 

Porting 
U600 

SMB 
1.6 

Porting First official 
release of SMB 1.0 

Release 
1.5.1.5 

SMB 
1.5 

Development/ 
Evolution 

Removal of server 
and protocol 
changing 

Release 
1.5.3.0 

SMB 
1.5 

Development/ 
Evolution 

Changes in the 
graphical 
framework and 
persistence layer 
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Release 
1.5.4.0 

SMB 
1.5 

Stabilization Changes in the 
graphical 
framework and 
persistence layer 

Release 
1.5.8.1 

SMB 
1.5 

Development/ 
Evolution 

Integration of 
functionalities  
from SMB 1.6 to 
SMS 1.5 

Release 
1.5.8.3 

SMB 
1.5 

Porting Integration of 
functionalities  
from SMB 1.6 to 
SMS 1.5 

 

The release 1.5.8.1 was also one of the highlights of our 
analysis. It had the longest release delivery delay, the 
highest effort estimative deviation, the second longest 
release and the second in both changing of scope and 
number of defects. However, regarding the changing of 
scope and number of defects, the release 1.5.1.5 was the 
most problematic and, consequently, more interesting in this 
first analysis. In addition, specialists and programmers of the 
SMB project have considered this release as the most 
complex due to modifications of the client-server 
architecture and communication protocol. 

The next graphics (Figures 7 to 11) illustrate the results of 
our data extraction analysis. 

 

 

FIGURE 7. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELEASES 

REGARDING THE DELAY TIME IN DAYS. 

 

FIGURE 8. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELEASES 

REGARDING THE EFFORT ESTIMATION DEVIATION IN HOURS. 

 

 

FIGURE 9. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELEASES 

REGARDING THE RELEASE DURATION IN DAYS 

 

 

FIGURE 10. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELEASES 

REGARDING THE SCOPE CHANGING IN NUMBER OF NEW 

ACTIVITIES 

 

FIGURE 10. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELEASES 

REGARDING THE NUMBER OF DEFECTS 

Based on this data extraction and analysis, we have selected 
the release 1.5.1.1 for a more in deep analysis. The reason 
was the significant amount of defects, scope changing and 
complexity of changes related to this release. This analysis 
is in ongoing process, however preliminary results on 
technical debt, associated with the test scope, were identified 
so that they are our first aim for an exploratory investigation.   

According to these preliminary results, in two of the 
analyzed releases, their developments have presented a 
replanning of working hours in the test activities, as 
presented in next table (Table 4). The release 1.5.4.3 had a 
59% of reduction (from planned to replanned time) and the 
realized work time was used in accordance with the 
replanned time. Differently, the release 1.5.8.1 had a 29.6% 
of reduction (from planned to replanned time), but the 
realized work time was 3 times more than the first  
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estimation. These two scenarios require a more rigorous 
investigation so that we can understand the reasons for 
replannings and related consequences. For example, relating 
these situations with possible project decisions.  

6 CONCLUSIONS 

This paper has described a data extraction method that was 
carried out on a set of historical development data, so that 
we could collect information about defect evolution and 
effort estimation deviation. The first step of this method was 
to define research questions and goals, which could stress 
the kind of data that we need. Then, we have specified the 
research units for data extraction and the own data that must 
be collected. The use of data extraction guides and templates 
for data organization/consolidation also were discussed as 
important resources for the extraction process. We also have 
discusses as the organization of this data is important to the 
process of analysis, showing the kind of conclusions can be 
drawn from this data and related information (atypical 
events, ages classification, definition of phases, etc.).  

An initial application of this method was carried out on 
SMB, which is a mobile application with 63.218 logic code 
lines that has been maintained and evolved during the last 6 
years. The extraction of data from this application, and the 
posterior initial analysis of such data, has identified first 
evidences for an in deep technical debt study, which will be 
carried out in future works. 

Future works also tend to explore other forms of data 
extraction that are not related to the development 
documentation. One example is the use of interviews to 
acquire information about social factors. We also intend to 
extract information about project decisions using special 
tools. All this additional information will be consolidated via 
the templates defined in this work. 

We intend that a future analysis of the complete set of data 
supports the identification of patterns regarding specific 
decisions and variations of the defect number/frequency and 
effort estimation deviation. Thus, such patterns could assist 
project managers during future project decisions, mainly 
during the maintenance and evolution stages. 
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TABLE 4. CHANGES IN THE PLANNING FOR TEST ACTIVITIES 

 

Release Activity Name Planned Work Time Replanned Work 
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Abstract—The technical debt metaphor is increasingly 
being used to describe the effect of delaying certain 
software maintenance tasks on software projects. 
Practitioners understand intuitively how technical debt 
can turn into a serious problem if it is left unattended. 
However, it remains unknown how serious the problem 
is and whether explicit measurement and management 
of technical debt is useful. In this paper, we explore the 
effect of technical debt by tracking a single delayed 
maintenance task in a real software project throughout 
its lifecycle and simulate how explicit technical debt 
management might have changed project outcomes. The 
results from this study demonstrate how and to what 
extent technical debt affects software projects. The 
study also sheds light on the research methodologies that 
can be used to investigate the technical debt 
management problem. 

Keywords-technical debt; decision making; software 
maintenance; 

1  INTRODUCTION 

Software maintenance projects are often constrained 
by budget, schedule and resources. To meet these 
constraints, trade-offs are made throughout the 
software development lifecycle. While these trade-offs 
allow project teams to meet customer and management 
expectations in the short run, the compromise results 
in additional cost later in the maintenance process. 
This phenomenon is known as “technical debt” 0. As 
with financial debt, the additional cost is the interest 
on technical debt, and hence software managers need 
to consider both the benefit and cost side of incurring 
technical debt when they make decisions in the course 
of their projects. However, compared to its financial 
counterpart, technical debt has the added complication 
that the technical debt interest may or may not be 
incurred. The uncertainty of interest payment implies 
that technical debt can be treated as a particular 
software risk. Then managing technical debt becomes 
a task of analyzing the software risk and making 
informed decisions on what technical debt should be 
incurred or paid off and when. 

The technical debt metaphor is increasingly being 
used to describe the effect of delaying certain 
software maintenance tasks on software projects. 
Practitioners understand intuitively how technical 
debt can turn into a serious problem if it is left 
unattended. However, it remains unknown how 
serious the problem could be. In addition, 
software managers currently carry out the risk 
analysis implicitly. Without measurement of 
technical debt, they have to make decisions based 
on their experience, which may cause 
misunderstanding of the impact of technical debt, 
resulting in unexpected project delays and 
compromised software quality. Therefore it is 
necessary to construct a technical debt theory 
upon which approaches and mechanisms can be 
developed to facilitate decision making. The 
technical debt theory will reveal the cost-benefit 
relationships implicit in the metaphor. In 
particular, it will address whether explicit 
measurement and management of technical debt is 
useful for software project management. To 
construct the technical debt theory, we have 
proposed a technical debt management framework 
and plan to conduct a retrospective study and a 
case study of ongoing software projects 0. The 
retrospective study aims at finding the benefits of 
explicit technical debt management by reviewing 
the historical effort, defect, testing, and change 
data over several recent releases of a single 
software product. The data will be used 
retrospectively to simulate decisions about release 
planning as they would have been made if the 
proposed technical debt management approach 
had been used. The case study will use the future 
releases of the projects to explore the costs of the 
proposed approach. The two studies together will 
be able to reveal the cost-benefit relationship of 
incurring technical debt, thus contributing to the 
technical debt theory construction. Meanwhile, 
results from the two studies will yield insight into 
costs and benefits of explicit technical debt 
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management and help to evaluate the 
effectiveness of the proposed approach. 

Ideally the specially designed two studies can 
achieve the aforementioned goals, but the 
implementation will still be affected by many 
factors such as data availability and data quality. It 
is not certain that the methodology we propose 
will be effective in real settings, plus the impact of 
technical debt is unclear. Therefore we carried out 
this pilot study to determine (1) how and to what 
extent technical debt affects software projects; (2) 
whether the decision simulation is effective to 
uncover the benefits of explicit technical debt 
management.  

In this study we tracked a single delayed maintenance 
task in a real software project throughout its lifecycle. 
First, we investigate the reasons that the task was 
delayed and the context surrounding the decisions 
made, both to delay it and later to complete it. We also 
estimate the effort that would have been needed to 
fulfill the task when it first arose, the effort required to 
complete the task when it was actually completed, and 
the impact of the delay on other tasks that were made 
more difficult, or that had to be re-done, because of the 
delay. Then we simulated the decision making using 
the proposed approach. In other words, we re-create 
the decision to delay (or not) the maintenance task 
using the proposed technical debt management 
approach, to see if a different decision would have 
been made. Finally we compare the impact of the 
actual decision with that of the simulated decision to 
determine the benefits that could have been gained 
from explicit technical debt measurement and 
management. The results demonstrate the level of 
technical debt impact on the software project. The 
study also sheds light on the research methods that can 
be used to investigate the technical debt management 
problem. 

2 BACKGROUND 

This study belongs to a large research project that aims 
at technical debt theory construction through 
measuring and monitoring technical debt. A 
management framework has been proposed and was 
applied in this study to the technical debt item we 
selected from the subject project.   

2.1 Proposed technical debt management framework 

The proposed framework is centered on a technical 
debt list, which contains all the technical debt items 
that currently remain in the system. A technical debt 
item represents a maintenance task that has been 
postponed and may cause a problem in future if not 
completed at present. For example, a deferred 
refactoring of a module that does not conform to the 
system architecture is a technical debt item. Each 

technical debt item includes the information about 
what the technical debt is, why and when it was 
incurred, where it is located and who is responsible. 
Such information can be obtained through various 
techniques for technical debt identification, which is 
outside the scope of this paper. After the technical debt 
items are identified, the technical debt list can then be 
constructed. A technical debt item also has the 
properties on the estimated principal and interest, 
which capture the effort to complete the task and the 
extra cost it may incur, respectively. Due to the 
uncertainty of interest payment, the interest property is 
broken into two properties – interest amount and 
interest probability. The principal and interest of a 
technical debt item are estimated through 
measurement estimation of various development 
related entities, principally effort. After the 
measurement step, technical debt is tracked, quantified 
and thus ready to be used for decision making. 

There are two scenarios in which the technical debt list 
can be used to facilitate decision making. The first 
scenario is release planning, when the project manager 
needs to decide what technical debt items should be 
paid and which one should be paid first if clearance of 
all debt is infeasible. In this scenario the project 
manager will prioritize the technical debt items 
according to their cost and benefit and determine the 
set of technical debt items that should be paid to 
minimize the cost of the project. Release planning is 
the scenario related to this study. Another scenario is 
ongoing technical debt monitoring, which is 
independent of system releases. Project managers can 
monitor the trends of technical debt in their project by 
plotting various aggregated measures over time. 
Thresholds may be set up as warning signs. Then the 
project managers can determine when to take action to 
pay down some technical debt.       

2.2 Subject project and technical debt item 

The selected project was a software application from a 
multi-national company that provides mobile 
communication products and solutions. We call the 
application “ABC” in this paper. ABC consists of the 
development and evolution of a software application 
for mobile platforms, used as a client solution for 
Microsoft Exchange Server. The system has 63,218 
lines of code and has been translated into 18 
languages. It was first released in March 2006 and has 
over 5 years of evolution.  The development involves 
about 20 software engineers. 

Our object of study consists of a sequence of decisions 
about the communication protocol used to connect the 
application to MS Exchange Server. Figure 1 shows 
this decision evolution. The application 
implementation began in August 2006 and the 
communication protocol used was WebDAV with 
support for MS Exchange 2003. Two months later, a 
member of the development team, an expert in MS 
Exchange, warned about the upcoming launch of MS 
Exchange 2007, and that WebDAV would not support 
it. At that time, a decision had to be made between 
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keeping WebDAV and re-implementing the 
communication layer using a technology that would 
support MS Exchange 2007. Given the time-to-market 
constraints, the decision was to keep WebDAV for the 
following reasons: the application was already 
developed for WebDAV, the 2007 version had not yet 
been released, and MS Exchange 2003 was active on 
the market, creating a real potential for the immediate 
use of ABC supporting that version. 

 
Timeline of the ABC evoluation 

A month after this decision and after application 
performance analysis, it was decided to couple the 
communication and persistence layers of the system’s 
architecture (D2) to improve system performance. At 
the time of this decision it was known that: (1) the 
probability of the release of MS Exchange 2007 was 
high, (2) the protocol used (WebDAV) did not support 
this new version, (3) coupling the architecture layers 
would increase performance, and (4) coupling the 
architecture would imply greater rework to change the 
protocol in the future. It was decided that the 
performance considerations were most pressing at the 
moment, and hence the decision was made to couple 
the communication and persistence layers of the 
architecture. 

Seven months later, in July 2007, the product was 
deployed to the first customer (R1). During the second 
half of 2007, the ABC customers started to migrate 
their email servers to MS Exchange 2007, breaking 
compatibility with the implemented version of the 
ABC’s communication protocol. In November 2007, it 
was decided to change the communication protocol to 
replace WebDAV. This change required effort to 
rewrite some application parts (cost X), involving not 
only changes in the communication layer, but also in 
the persistence layer due to the coupling of the two 
layers previously discussed. 

It is our contention that if decision D1 had been to 
change the communication protocol, the cost of 
supporting MS Exchange would have been smaller 
even in the context of the decision D2 to couple the 
two layers of the architecture to achieve better 
performance. The results we present below support 
this supposition. Because D1 was made primarily for 
the purposes of getting the product to market quickly, 
and because the decision did not immediately impact 
functionality (i.e. ABC served its customers well until 
they started migrating to MS Exchange 2007), we 
believe that the failure to upgrade the WebDAV 

protocol constitutes a technical debt item (which we 
denote as T1), as defined earlier. Our analysis below 
simulates what might have happened in this project if 
the technical debt had been managed explicitly. The 
objective of this analysis is to better understand the 
impact and value of managing and measuring 
technical debt. 

3 METHODOLOGY 

To track the technical debt item and assess its impact, 
different types of data were collected from various 
sources. The impact is measured by the effort saved (at 
the points where the debt is not paid off) or required to 
complete the task (at the point where it is paid off) 
against the loss caused by technical debt. These 
estimates were then used to simulate the decision 
making process in order to address the objective of 
this study.  

3.1 Measurement 

Informed by the “debt” metaphor, we use principal, 
interest amount and interest probability to measure a 
technical debt item. In this study the principal of T1 
(P) is the effort to switch to ActiveSync at the time of 
D1. Since the actual decision was NOT to switch to 
ActiveSync, the effort has to be estimated based on the 
situation at D1 using the project’s typical effort 
estimation approach – expert estimation.  

The interest amount of T1 (IA) is the impact that T1 
has on the future maintenance of ABC, that is, the 
extra effort required to switch to ActiveSync because 
that task was delayed (to after D2). The actual interest 
amount (IAD3) is estimated using the following 
equation: 

 IAD3 = X - P (1) 

In addition, to simulate the decision making, the 
interest amount also needs to be estimated at D1 and 
D2. The interest amounts at D1 (IAD1) and D2 (IAD2) 
are measured by estimating the rework effort on the 
modules affected by the decision to couple the 
communication and persistence layers, that then later 
had to be changed again to implement the new 
communication protocol. 

Similar to interest amount estimation, the interest 
probability of T1 (IP) needs to be estimated at D1 
(IPD1) and re-estimated at D2 (IPD2) because the 
probability may vary in different time frames and the 
simulation depends on using the information available 
at each simulated point in time. In this case the interest 
probability is affected by the probability (PC) that 
coupling the communication layers and persistence 
layers is required and the probability (PM) that ABC 
needs to switch to ActiveSync. Since PX and PY are 
independent of each other,  

 IP = PC × PM  (2) 

3.2 Data collection 
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D1: Decision to maintain WebDAV protocol
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In this study we collected data regarding the changes 
in ABC and the decisions made during the selected 
period of time. These change data and decision data, 
with help from project personnel, explain what 
happened to the project, why and how it happened, as 
described in the project background section. We 
collected data about system size before and after each 
point of the evolution decision timeline. The metric 
used to measure system size was the number of lines 
of code and was collected through Unified Code 
Count 0, a COCOMO compliant tool.  

We also collected effort data on the release in which 
the communication protocol was changed to 
ActiveSync (cost X). The effort data were collected 
from the project chronograms of the related release 
cycle. In addition, effort required for P, IAD1, IAD2, 
IPD1 and IPD2 were estimated by the project personnel 
based on impact analysis of the potential changes that 
can be foreseen. In this study the effort is measured in 
staff-hours. 

3.3 Data analysis 

TABLE I shows the break-down of cost X, from 
which IAD3 is derived. TABLE II shows the estimates 
of PC and PM, which are used to calculate IPD1 and 
IPD2.  

EFFORT TO CHANGE TO ACTIVESYNC (COST X)  

Task Effort (staff-hour) 

Persistence 514 

Communication 922 

TOTAL 1436 

PROBABILITIY OF CHANGES 

Probability of 
change 

Point of Time 

D1 D2 

PC 20% 100% 

PM 70% 70% 
 

With the data collected from the project 
documentation and personnel, we constructed a 
technical debt list, which contains the item T1. In the 
interests of space, only the principal and interest 
properties of T1 are presented below. From the time of 
D1 we started to track T1 by estimating P, IAD1 and 
IPD1. Then we simulated the decision about incurring 
T1 through cost-benefit analysis. That is, we simulated 
how the decision would have been made, at the time, if 
the project personnel had been using the proposed 
technical debt management approach described in 
section II.A. The benefit of incurring T1 at D1 is the 
principal of T1, i.e. P, while the cost is the interest of 
T1, which is the product of the interest amount and 
interest probability, IAD1 and IPD1, to represent the 
cost of incurring T1 at D1. Since the benefit of 
incurring T1 outweighed the cost, the simulated 
decision would have been to keep WebDev at D1, 
same as the actual decision. At D2, a decision was 
made by the project team to couple the communication 

layer and persistence layer, while still keeping T1 (i.e. 
not switching to the ActiveSync protocol). Here we re-
estimated the interest amount and interest probability 
as the situation, including the information availability, 
had changed since D1. Following the same procedure, 
we simulated the decision at D2. Since the cost of 
keeping T1 outweighed the benefit, the simulated 
decision would have been to pay off T1 at D2. 
However, the actual decision was to not pay off T1 at 
time D2. Thus, we went to time D3 and used the actual 
total cost X to determine the impact that the actual 
decision not to pay off T1 had on the project, which is 
IAD3. The difference between the net cost of the 
simulated decision (P - 0) and the actual decision (X) 
is the benefit that could have been gained through the 
explicit technical debt management, which is equal to 
IAD3 according to equation (1). Figure 2 illustrates the 
process of decision simulation. 

 
Decision simulation process 

4 RESULTS 

The above analysis makes it clear that delaying the 
upgrade of the communication protocol had significant 
impact on the cost of the project (by separate analysis, 
it also had an impact on the schedule). By tracking this 
technical debt item, we can see that it was incurred for 
the sake of time constraint in the situation that future 
demand of the support for MS Exchange 2007 and 
changes imposed on the system were not clear. This is 
a typical scenario in which technical debt is incurred. 
Therefore the interest amount and interest probability 
were estimated low at that time. Thus it was not a bad 
decision to keep WebDev, the old communication 
protocol, to save time for the project.  However, the 
situation was changing quickly and the project faced a 
change soon due to the application’s unsatisfactory 
performance. Meanwhile the release of MS Exchange 
2007 indicated that changing to a compatible 
communication protocol would be demanded soon. At 
that time (D2) both the potential penalty of keeping 
WebDev and the probability that the penalty would be 
incurred were high, which were reflected in the high 
value of the interest amount and interest probability. 
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The situation didn’t allow the old communication 
protocol to be used any longer. Unfortunately the 
decision was to couple the communication layer and 
the persistence layer without changing the 
communication protocol. When it finally became 
required that Exchange 2007 be supported, high 
rework cost was inevitable. The net cost of carrying 
the technical debt was almost two times of the net cost 
of switching to the new communication protocol 
before merging the two layers. By contrast, if the 
decision had been made in the same way as the 
simulated decision, the extra cost would have been 
avoided.    

5 CONCLUSION 

This is a case of a type of technical debt that often 
occurs in practice turning into a big problem for the 
project. It almost doubled the cost of upgrading to 
ActiveSync, which was ironically the cost that the 
technical debt was incurred to save (or at least delay). 
By tracking the technical debt and measuring the 
impact, this study provides evidence of the effect of 
technical debt on software projects and concrete 
numbers about how serious the problem is, at least in 
this typical case. Furthermore, the study demonstrates 
how a decision made without careful analysis could 
aggravate the negative effect of technical debt, while 
attention and explicit management of technical debt 
could make a difference. Therefore we can argue that 

the studied technical debt item would have never 
caused such high costs if a detailed cost-benefit 
analysis, as we did in this study, had been presented to 
the software manager before they made their 
decisions. 

In this study various types of data were collected. The 
change data and decision data can help construct the 
context where the decisions were made so that the 
factors contributing to costs and benefits of technical 
debt can be identified, while the effort data and size 
data were used to determine the degrees to which 
different factors affect the costs and benefits of 
technical debt. These data are useful for investigating 
the costs and benefits associated with technical debt, 
while the decision simulation provides an approach to 
leverage the historical project information to yield 
valuable insights into the technical debt problem.  
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APÊNDICE D – FORMULÁRIO PARA CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DO 

PROJETO 
 

Período do SMB: Localização: 

Título do documento: 

Descrição: 
 
 

APÊNDICE C -  FORMULÁRIO PARA CATALOGAÇÃO DE MUDANÇAS OCORRIDAS 

NO SISTEMA 

Nome da mudança: Número  da versão: 

Descrição: 

Justificativa: 
 
 

APÊNDICE E - FORMULÁRIO PARA EXTRAÇÃO DO BACKLOG DE CADA RELEASE 

Identificador da decisão: Número  da versão: 

Mudança relacionada: 

Descrição: 

Justificativa: (Alternativas) 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

Parte 1. Apresentação (Minha apresentação e apresentação da pesquisa) 

Parte 2. Contexto do projeto (Apresentação da Timeline geral do SMB) 

Questão 1: Você pode descrever o seu trabalho e o seu papel neste projeto? 

Para cada release (R1, R2, R3) 

Parte 3. Contexto da release (Apresentação da Timeline da release) 

Questão 2: Você pode descrever o projeto e o seu trabalho neste período? Algum evento especial requereu 
foco especial nesse período? 

Questão 3: Há quanto tempo você estava trabalhando no sistema? 

Questão4: Há quanto tempo você estava trabalhando com desenvolvimento móvel? 

Para cada mudança (M1, M2, M3...) 

Parte 4. Características da solicitação de mudança (Informações sobre a mudança exibida na tela) 

Questão 5: Você pode descrever a mudança do ponto de vista do usuário? Por que a mudança foi necessária? 

Parte 5. Propriedades do código (A arquitetura do sistema é exibida na tela) [Apenas para arquitetos] 

Questão 6: Você pode descrever resumidamente as mudanças feitas aos componentes? 

Questão 7: O que você pode dizer sobre o código que foi relevante para a mudança? Ele era fácil ou difícil de 
entender e de realizar as mudanças ao código? 

Parte 6. Dificuldade [Apenas para arquitetos] 

Questão 8: O que tornou essa mudança difícil? 

Questão 9: Qual foi a atividade mais difícil associada a essa mudança? 

Questão 10: O que poderia ter sido feito para evitar algumas dessas dificuldades? 

Retornar para a parte 4 para a próxima mudança 

Para cada decisão (D1, D2, D3 ...) 

Part 8. Características das decisões tomadas (Informações sobre a decisão são exibidas na tela) 

Questão 11: Você pode descrever a decisão tomada do ponto de vista do gestor? Por que essa foi a decisão 
tomada?  

Retornar para a parte 8 para a próxima decisão. 

Retornar para a parte 3 para a próxima release



APÊNDICE G – EXEMPLO DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE MICRO-ANÁLISE 

BASEADO NA TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 

APÊNDICE H – EXEMPLO DE MEMORANDO UTILIZADO NO PROCESSO DE ANÁLISE 

BASEADO NA TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 

APÊNDICE I – EXEMPLO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CATEGORIAS 

BASEADO NA TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

Categoria Conceitos 

Custo [Custo extra][Custo esperado][Custo maior] 

Juros [Custo extra][Custo maior] 

Pressão tempo [Acelerar desenvolvimento] [Urgência][Mais 

rápido possível] 
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APÊNDICE J – EXEMPLO DE COMO FOI APLICADA A CODIFICAÇÃO AXIAL 

DEFINIDA NA METODOLOGIA DE TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 

 

Débito Técnico

Adiamento de 
Tarefa

Decisão Técnica 
Consciente

Razão

Pressão de 
Tempo

Demanda de 
Negócio em 
Curto Prazo

está associado com

é um tipo de

é uma propriedade de

é causa de


