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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo coletar evidências de decisões em projetos 

de desenvolvimento de software que podem ou não incorrer em Débito Técnico, a 

partir de um estudo de caso real. Para isso, foi adotado como estratégia de pesquisa 

um estudo de caso exploratório em um projeto de desenvolvimento de uma empresa 

multinacional de dispositivos móveis. O sistema investigado consiste em uma 

aplicação para dispositivos móveis, usada como cliente para soluções de serviços de 

email Microsoft ExchangeTM (MS Exchange), onde é possível gerenciar emails, 

calendários e contatos. Este sistema teve um ciclo de vida de seis anos (2005-2011). 

Os dados foram coletados de emails, documentos, logs de CVS, análise de código e 

entrevistas com desenvolvedores e gerentes de projeto. Uma análise investigativa foi 

realizada durante todo o ciclo de evolução do sistema. Em um primeiro momento, 

mudanças foram identificadas e após análise histórica das mesmas foi identificado 

que um conjunto de mudanças semelhantes resultavam de decisões tomadas em 

relação a um mesmo contexto: pesquisa de subcasos. Alguns importantes subcasos 

foram analisados e estudados em maior granularidade, onde importantes decisões 

foram identificadas juntamente com suas causas, motivações e impactos foram 

investigados. O resultado foi um conjunto de decisões em diferentes contextos e 

subcasos que em determinado momento incorreram em Débito Técnico e em outros 

não. Além disso, mostramos os fatores que as influenciaram e impacto dos mesmos 

no sistema ao longo do tempo. Estas evidências são importantes para validar as 

categorias que compõe a metáfora do Débito Técnico, visto que existem algumas 

discussões conceituais sobre a mesma, mas poucos estudos voltados para 

confirmação da mesma em um caso real. Também, foi criada uma lista de sugestões 

de procedimentos que podem ser adotados para melhor auxiliar na identificação e 

monitoramento de Débito Técnico.  

 

 

Palavras Chaves: Débito Técnico, Tomada de Decisão, Mudanças, Evolução de 

software, Manutenção de software, Engenharia de Software.



ABSTRACT 

 

 

This study aims to collect evidence of decisions in a real case study, which 

may or may not incur Technical Debt. For this, we adopted an exploratory case study 

as research strategy, in a multinational mobile appliances company. The investigated 

system consists of an application for mobile platforms, used as a client application for 

Microsoft Exchange™ e-mail service (MS Exchange), where the user can manage 

email, calendars, and contacts. This system had a life cycle of six years (2005-2011). 

The data was collected from emails, documents, CVS logs, code analysis, and 

interviews with developers and project managers. An investigative analysis was 

carried out during the whole cycle of evolution of the system. Initially, changes were 

studied and after their historical analysis, a similar set of changes resulted from 

decisions taken in relation to the same context were identified, called research 

subcases. Some important subcases were analyzed and studied in greater 

granularity, where important decisions were identified and their causes, motivations, 

and impacts were investigated. The result was a series of decisions in different 

contexts that incurred in technical debt in some cases and not in others. Furthermore, 

we identified the factors that influenced these decisions and their impact on the 

system over time. This evidence is important to validate the categories that are part 

of the technical debt metaphor, since there are some conceptual discussions about it, 

but few empirical studies aimed to confirm them in a real case. Finally, we created a 

list of suggested procedures that can be adopted to better assist in the identification 

and monitoring of technical debt. 

 

 

Keywords: Technical Debt, Decision Making, Changes, Software Evolution, 

Software Maintenance, Software Engineering. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentadas a motivação para a pesquisa, as justificativas, 

os objetivos que nortearam seu desenvolvimento e também uma breve apresentação 

de como a mesma será relatada. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

No inicio de 1967, houve uma crescente conscientização da importância e 

impacto de sistemas de software em diversas atividades da sociedade. Além disso, 

como resultado de muitos problemas enfrentados no desenvolvimento de software, 

criou-se uma crença geral de que seria preciso estabelecer técnicas/processos como as 

já utilizadas em engenharia para tentar contornar a crise de software (MENS, 2008). 

Esses se tornaram os principais fatores para a organização da primeira conferência de 

Engenharia de Software, em 1968. O objetivo desta conferência organizada pelo 

Comitê de Ciência da NATO, foi à criação e utilização de técnicas de princípios de 

engenharia a fim de tornar confiável, eficiente e economicamente viável o 

desenvolvimento de software (MENS, 2008). Entre as muitas atividades de engenharia 

de software, manutenção foi considerada uma atividade de pós-produção, ou seja, após 

a entrega e implantação do software. Esta opinião foi compartilhada por Royce que 

propôs em 1970 o bem conhecido ciclo de vida clássico de desenvolvimento de 

software, neste processo a fase de manutenção foi inclusa como a última fase do clico 

de vida de um sistema, após sua implantação (ROYCE, 1970).  

Tempos depois engenheiros começaram a perceber que aquele modelo de 

processo de desenvolvimento era muito rigoroso e inflexível para ser seguido no 
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desenvolvimento de software, onde em muitos casos os requisitos continuam a mudar 

em toda a vida do projeto (MENS, 2008). Assim, no final dos anos setenta começou a 

se pensar em formas de evoluir este modelo. Nessa época, Lehman começava a 

formular as leis de evolução de software (MENS, 2008). Essas leis foram criadas em 

pesquisas realizadas por Lehman para entender o processo de mudança que estava 

ocorrendo no OS 360 da IBM e os resultados foram confirmados em estudos 

posteriores (LEHMAN, 1980). As leis de Lehman, de uma maneira geral, abordam 

características aplicáveis a empresas de desenvolvimento de software para que alguns 

problemas possam ser evitados ao longo do ciclo de desenvolvimento de software. 

Lehman constatou ainda, que o software acaba sempre por atingir certa idade onde é 

mantido ou descontinuado conforme a relação entre o custo de manutenção e o custo 

de desenvolver um novo software (LEHMAN, 1980). Em 1970, Canning citou uma 

classificação em um artigo bastante conhecido chamado “That Maintenance Iceberg”, 

onde manutenção foi caracterizada apenas como uma operação para a correção de 

erros e a idéia de expandir e estender as funcionalidades do software era vagamente 

pensada (CHAPIN, 2001).  

Manutenção faz parte do processo de desenvolvimento evolucionário de software 

que retarda o envelhecimento do software tornando-o viável por um maior período de 

tempo. (CHAPIN, 2001). 

Por outro lado, observa-se no mercado um número expressivo de softwares que 

precisam de altos investimentos em manutenção por não poderem ser descontinuados, 

onde diversos estudos apontam para a manutenção como sendo a fase mais custosa 

do ciclo de vida do software, responsável por até 90% do custo total e por até 60% do 

esforço total (LI, 2010). Manutenção de software pode ser definida como a atividade 

durante a qual ocorrem modificações em um ou mais artefatos resultantes do 

desenvolvimento de um software, buscando mantê-los disponíveis, corrigir suas falhas, 

melhorar seu desempenho e adequá-los a requisitos novos ou modificados (RIAZ, 

2009). De acordo com algumas estimativas, em torno de 250 bilhões de linhas de 
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código estavam em fase de manutenção no ano 2000. Somente nos EUA o mercado de 

manutenção de software movimentava cerca de 70 bilhões de dólares anuais em 1993, 

(SBQS, 2009). E em contrapartida, existe uma necessidade do desenvolvimento de 

softwares cada vez mais complexos para atender a demanda do mercado, onde altos 

investimentos são necessários para tornar viável o desenvolvimento. Logo, investigar 

fatores que possam auxiliar uma das etapas mais custosas do ciclo de vida de software, 

torna-se imprescindível. 

Manutenção vem sendo motivo de preocupação e discussão há muitos anos na 

academia e os números expressam que realmente tem-se ainda a necessidade de 

maior investigação e planejamento nas etapas de desenvolvimento de software 

buscando evidências que possam auxiliar ao mundo real a usufruir de softwares com 

melhor qualidade e menor custo. Voltada a auxiliar a alcançar tais objetivos, surge a 

metáfora de Débito Técnico que tem como um de seus principais objetivos, mensurar o 

custo de modificações mal feitas em um momento atual e que terão que ser corrigidas 

no futuro devido a necessidade de Evolução do Software. Estas modificações 

comumente comprometem a qualidade do sistema devido às restrições de tempo, 

recursos e conhecimento, impostas ao processo. Cunningham em seu relato de 

experiência do OOPSLA 1992 (CUNNIGHAM, 1992, tradução nossa) cria a primeira 

definição para a metáfora:  

“... 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 reimplementação...” 

A primeira lei (LEHMAN, 1985) e a segunda lei de Lehman (LEHMAN et aL. 

1997) já apontavam para discussões relacionadas a tais fatores, onde segundo a 

primeira lei, se as condições para suportar a evolução não existirem, o programa 

gradativamente irá cair em desuso devido ao grande gap entre o mundo real como 
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refletido pelo programa e o mundo real como é de fato, e na segunda lei Lehman 

complementa destacando que à medida que o software evolui, a qualidade do software 

geralmente tende a diminuir, resultando em um sistema difícil de reagir às mudanças do 

mercado. 

Portanto, este estudo parte para analisar na prática a evolução de um sistema 

comercial para plataformas móveis ao longo de seis anos de seu ciclo de vida, 

conduzida por uma equipe geograficamente distribuída, e que envolve uma grande 

empresa internacional de dispositivos móveis, em busca de evidências de decisões que 

podem ou não levar a Débito Técnico. Documentos e emails foram coletados e 

analisados e após fatos e evidências terem sido encontrados e caracterizados, 

entrevistas de verificação foram feitas, com membros da equipe de diferentes funções e 

poder de tomada de decisão, para dar maior robustez aos resultados da pesquisa. A 

análise dos dados foi feita de forma qualitativa e quantitativa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é, através de um estudo de caso exploratório, 

coletar evidências de decisões que podem ou não levar a Débito Técnico, baseada em 

evidências coletadas em subcasos de diferentes contextos. Para auxiliar gestores no 

processo de tomada de decisão e, conseqüentemente, influenciar para que se possa 

prever com maior grau de assertividade o custo futuro de manutenção para a evolução 

do mesmo. Além disso, auxiliar no âmbito da pesquisa, para que novos estudos 

possam ser realizados, sendo um guia de auxílio na investigação por Débito Técnico. 

Pois, além de ser um assunto ainda pouco estudado e discutido, os estudos existentes 

mantém um foco voltado para discussões conceituais de como melhor entender e 

caracterizar a metáfora.  
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Os objetivos específicos da pesquisa podem ser decompostos do objetivo geral 

nos seguintes tópicos de interesse: 

• Identificar grandes mudanças e de impacto significante ao longo da história 

do projeto, realizando uma análise de como as mesmas foram conduzidas e 

quais os fatores que podem as ter influenciado. 

•  Embasado pela análise histórica de documentos, emails e entrevistas, 

identificar quais as decisões tomadas em cada uma delas, com o objetivo de 

caracterizar se as mesmas geraram ou não Débito Técnico. 

•  Auxiliar pesquisas futuras, para melhor poder analisar e mensurar Débito 

Técnico em outros estudos de caso, dando subsídio para a evolução das 

pesquisas na área. 

• Sugerir formas de guiar a tomada de decisão no projeto, para que 

futuramente Débito Técnico possa ser monitorado com maior precisão e 

assim diminuir o grau de risco do projeto. 

•  Auxiliar no entendimento sobre o que pode ser considerado Débito Técnico e 

o que definitivamente não é Débito Técnico Débito. 

• Auxiliar na identificação de lacunas no processo de comunicação e 

documentação do projeto, para que em projetos futuros alguns 

procedimentos sejam adotados desde o início, podendo assim facilitar o 

monitoramento de Débito Técnico e pesquisas na área, embasadas em dados 

cada vez mais ricos. 
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1.3 CONTRIBUIÇÕES 

 

As contribuições deste estudo podem ser visualizadas sob três perspectivas: 

• Para a comunidade científica: (1) Auxiliar no direcionamento da 

classificação de decisões que podem ou não levar a Débito Técnico, (2) Dar 

subsídios para que futuras pesquisas possam iniciar seus estudos 

baseadas em dados advindo de um caso real e assim podendo confirmar 

evidências ou confrontá-las para um melhor entendimento do que é Débito 

Técnico, (3) Metodologia para identificação e caracterização de decisões 

que levam a Débito Técnico, facilitando o processo de pesquisa de 

trabalhos futuros, (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. 

• Para os profissionais do mercado: (1) Auxiliar no processo de tomada de 

decisão para que baseadas em fundamentos as mesmas possam ser mais 

assertivas, evitando o pagamento de juros em um momento futuro, (2) 

Auxiliar na análise, prevenção e monitoramento de Débito, (3) Auxiliar na 

prevenção de possíveis mudanças e problemas ao longo da evolução do 

software, (4) Dar maior subsídio para o planejamento estratégico e 

posicionamento do produto no mercado, (5) Possibilidade de prever futuras 

modificações de grande impacto, auxiliando no processo de planejamento, 

(6) Auxiliar a mensurar o custo de decisões ao longo do ciclo de vida de 

evolução do software. 

• Para o projeto estudado: (1) Auxiliar no processo de tomada de decisão 

em projetos futuros. (2) Elencar evidências que podem ser observadas ao 

longo do tempo e que podem auxiliar na análise e prevenção de risco do 

projeto, bem como a mensurar custos. (3) Auxiliar na tomada de decisão no 
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momento de alocação de pessoas e definição de metas. (4) Melhorar as 

práticas correntes do processo de evolução do sistema. (5) Entender as 

conseqüências 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 trabalho esta organizado da seguinte maneira: 

No capitulo 2, Referencial Teórico, são apresentados os trabalhos encontrados 

com pesquisas relacionadas na área de Débito Técnico. 

No capitulo 3, Metodologia, é citado os trabalhos relevantes que foram utilizados 

para aplicar os métodos no estudo empírico e é discorrido sobre como foi conduzido o 

estudo de caso. 

No capitulo 4, Resultados, são relatados os subcasos estudados e os dados 

resultantes dessa pesquisa. 

No capitulo 5, Considerações Finais, são apresentadas as ameaças a validade, 

limitações, sugestões de procedimentos que podem auxiliar na identificação de Débito 

Técnico, dificuldades encontradas e trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, são descritas as referências utilizadas como base teórica para 

este estudo. Em um primeiro momento, é discutida a evolução e manutenção de 

software e para finalizar tem-se uma abordagem sobre a metáfora de Débito Técnico, 

bem como as pesquisas existentes relacionadas e as razões que justificam a 

necessidade de pesquisa científica para melhor prever e monitorar Débito Técnico. 

Os artigos foram selecionados de forma intencional (MERRIAM, 2009) de acordo 

com o objetivo e relevância em relação a pesquisas existentes na área de Débito 

Técnico.  

 

2.1 EVOLUÇÃO DE SOFTWARE 

 

Por volta de 1950 a 1960, começaram a surgir os primeiros projetos de grande 

porte para desenvolvimento de software (ROYCE 1970). Em meados de 1970 surgem 

os primeiros modelos voltados para a evolução de software com o propósito de fornecer 

um esquema conceitual para gerenciar o desenvolvimento de software. Royce, então, 

criou o tradicional modelo cascata de ciclo de vida de desenvolvimento de software, o 

qual é exemplificado na Figura 1(ROYCE, 1970). 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1- Modelo Cascata do Ciclo de Desenvolvimento de Software

Fonte: Adaptado de Lehman (1980).
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evolução de software, cita 

de um sistema, podem ser observados em diferentes escalas de tempo, representando 

vários níveis de abstração. Sendo que o nível mais alt
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vida é de primordial importância para se poder moni

Modelo Cascata do Ciclo de Desenvolvimento de Software. 

: Adaptado de Lehman (1980). 
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, em um artigo onde discute sobre sistemas

evolução de software, cita que fenômenos repetitivos definidos ao longo do ciclo de vida 
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vários níveis de abstração. Sendo que o nível mais alto pode gerar preocupações para 
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de um sistema). Por isso, segundo ele, 
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assim, ao longo do tempo, manter a eficácia e efetividade com baixo custo, se torna 

muito difícil. Pois, na maioria das vezes preocupa-se a curto prazo em cumprir com as 

necessidades, não levando em conta penalidades que possam vir a ser pagas em longo 

prazo. Essas negligências comumente resultam em um sistema que, a longo prazo, tem 

maior custo do que benefícios. Daí a importância de se ter gestão do planejamento e 

controle, com base em projeções futuras e monitoração contínua para que se consiga 

desenvolver software com longo tempo de vida útil e baixo custo (LEHMAN, 1980). 

Lehman cita este modelo representado na Figura 1 e faz uma analogia com os 

níveis representados na mesma figura, onde segundo ele a grosso modo, as etapas do 

modelo de Royce podem ser sumarizadas em: definição, implementação e manutenção. 

Lehman discorrendo sobre a fase de manutenção, cita que se o usuário for prejudicado 

por causa de uma falha do sistema, uma codificação com baixa qualidade poderia ser 

autorizada, desde que temporariamente. Mas ele ressalta que adotar esta estratégia 

teria um profundo impacto sobre o aumento do nível de complexidade do sistema e 

custo em seu ciclo de vida (LEHMAN, 1980). 

Os problemas a serem entendidos e estudados em evolução de software são 

complexos porque envolvem diversas dimensões, afetando todas as fases do processo 

de desenvolvimento de software, aspectos gerenciais, econômicos, linguagens de 

programação e ambientes (MENS, 2008). E, além disso, com o avanço da engenharia 

de software e surgimento de novas tecnologias e processos, a evolução enfrenta a todo 

instante problemas e desafios diferentes. 

Evolução pode ser definida como, o aperfeiçoamento, gradual e progressivo, das 

propriedades de uma determinada entidade através do tempo. Essas mudanças 

geralmente são necessárias para adaptar a entidade a um ambiente em constante 

mudança (MENS, 2008).  

Lehman que já em 1980, em seus estudos, mostrava evidências da importância 

do planejamento e monitoração da evolução de software, também observou em estudos 
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empíricos, no desenvolvimento de sistemas de grande porte, que os tipos de sistema 

podem ser sumarizados em 3 categorias (MENS, 2008):  

• Sistemas do Tipo S: é um sistema que possui uma especificação já definida e 

fixa, o mesmo não sofre modificações ao longo do tempo. Normalmente são 

sistemas matemáticos onde é indispensável saber todas as especificações e 

propriedades necessárias no início do projeto. 

• Sistemas do Tipo P: são aqueles cuja solução não é inicialmente aparente. Em 

geral estes são os sistemas que as partes interessadas sabem qual o resultado 

final desejado, mas não sabem como alcançá-lo. Sistemas desse tipo exigem 

uma abordagem interativa entre desenvolvedores e pessoas interessadas, para 

facilitar o entendimento e articular o que as partes interessadas precisam e o que 

não precisam e assim identificar o meio de desenvolvê-lo.  

• Sistemas do Tipo E: são sistemas muito utilizados e que estão embutidos em 

problemas do mundo real. Onde as especificações mudam ao longo do tempo e 

normalmente não tem como serem todas definidas no início do projeto. As 

mesmas evoluem ao longo do tempo impulsionadas pelo feedback do usuário e 

conseqüente necessidade de adaptação as mudanças do mundo real. São 

sistemas que uma vez que estejam em funcionamento, são avaliados pelos 

resultados que fornecem. Por serem mutáveis, por fatores de qualidades (ainda 

não definidos) e inclusão de novas funcionalidades, comumente são sistemas 

que geram grande preocupação. Este é o tipo de sistema alvo deste estudo. Os 

sistemas desse tipo precisam mudar à medida que o mundo real muda. Devido a 

sua elevada ocorrência de evolução é para sistemas desse tipo que se aplicam 

as leis de Lehman. 

Como estes devem ser regularmente adaptados, tornam-se, progressivamente 

menos satisfatórios em uso. São essencialmente finitos e incompletos. Um processo de 

delimitação, abstração e transformação é necessário para especificar e implementar o 
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sistema. Esse processo exclui um número ilimitado de atributos operacionais do 

domínio do sistema, a partir da especificação da aplicação. Assim todo sistema do tipo 

E tem incorporado nele e pressuposto um conjunto ilimitado de atributos cujo objetivo 

da composição será determinar o domínio válido da aplicação em termos de ambiente 

de execução, tempo, função, detalhes de muitos níveis de implementação e assim por 

diante. (LEHMAN, 1980). Pode até ser que o conjunto inicial de premissas foi completo, 

válido e satisfatório no momento da elaboração do sistema. Porém, com o passar do 

tempo a experiência do usuário aumenta, as necessidades e expectativas de novas 

mudanças surgem e assim um número crescente de hipóteses podem se tornar 

inválidas. E, além disso, surgirão mudanças no mundo real que irão impactar a 

aplicação e o domínio de operação. 

Devido à natureza evolutiva dinâmica desse tipo de sistema, começaram a surgir 

preocupações em como gerenciar, o ciclo de vida de um sistema utilizando o modelo de 

ciclo de vida clássico. Então, criou-se um modelo espiral de desenvolvimento de 

software, que se tornou a raiz de todas as metodologias de software moderno (BOEHM, 

1988). Este modelo descreve uma abordagem iterativa e incremental para lidar com a 

mudança e reduzir o risco, este modelo é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Modelo Espiral do Ciclo de Desenvolvimento de Software 

– 
Fonte: Boehmn (1988). 

Como os programas do tipo-E evoluem constantemente e novas mudanças são 

inclusas em todo momento, há a necessidade de muitas adequações ao mundo real e 

as exigências do usuário. Este modelo passa a auxiliar efetivamente no processo de 

desenvolvimento, assim as modificações podem ser dividas em etapas e o sistema 

passa a ter sucessivas releases.  Um conjunto de releases, compõe as versões do 

sistema, estas por sua vez, representam melhorias implementadas no complexo 

processo de evolução em andamento. Assim o sistema passa a suportar a necessidade 

destas constantes mudanças, mantendo seu processo de evolução, pois caso contrário, 

iria acabar em desuso pelo mundo real. 
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2.1.1 Dimensões da Evolução de Software 

 

Há duas visões predominantes na evolução de software muitas vezes 

referenciadas como “What” (O que) e “Why” (Porque) versus “How” (Como) (MENS, 

2008). 

A visão What/Why, incide sobre a evolução de software como uma disciplina 

científica. Ela estuda a natureza do fenômeno da evolução de software e procura 

compreender seu fator de condução, impacto e assim por diante, (MENS, 2008). 

Pesquisas nessas áreas são interdisciplinares, ou seja, envolvem aspectos não-

técnicos como psicologia humana, interação social, teoria da complexidade, aspectos 

organizacionais, legislação, entre outros.  

Já a visão “How”, se concentra em estudar assuntos mais pragmáticos que 

auxiliam o desenvolvedor de software ou gerente de projetos nas tarefas de seu dia-a-

dia.  Essa visão se concentra principalmente em tecnologias, métodos, ferramentas e 

atividades que proporcionam os meios para dirigir, implementar e controlar evolução de 

software. Esta pesquisa adota essas duas abordagens para a observação dos dados 

em um estudo de caso exploratório no mundo real, visando obter um maior grau de 

confiabilidade e robustez nas evidências encontradas (MENS, 2008). 

 

2.1.2 Leis da Evolução de Software 

 

Levando em consideração que evolução de software do tipo E é complexa de 

gerenciar, Lehman, durante 20 anos de estudo, criou as 8 leis de evolução de software, 

que começaram a ser formuladas na década de setenta, onde foram baseadas em 

trabalhos anteriores realizados para entender o processo de mudança que estava 

sendo aplicado na operação do sistema da IBM OS 360 (LEHMAN 1996, 1980). Suas 
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descobertas originais foram confirmadas em estudos posteriores envolvendo outros 

sistemas de software (LEHMAN, 1985). Sendo este o início, onde o termo evolução de 

software passa a ser considerado de suma importância, enfatizando a real diferença 

entre o mesmo e a fase de pós implantação, manutenção de software. Essas leis foram 

criadas, buscando definir padrões de evolução em grandes sistemas e o 

comportamento dos mesmos, com o objetivo de auxiliar o processo de evolução. As 

mesmas se adéquam aos sistemas de tipo E, visto que, como supracitados, são 

aqueles sistemas que resolvem um problema do mundo real, como tal, mudanças do 

mundo real afetam o software e exigem adaptações nele, abaixo no Quadro 1, são 

relacionadas as 8 leis: 

Quadro 1 – Leis da Evolução de Software 

Número Nome Descrição 

I (1974) Mudança contínua 

Sistemas do tipo-E devem ser continuamente 

adaptados, caso contrário, tornam-se 

progressivamente menos adaptáveis, úteis e 

conseqüentemente menos satisfatórios. 

II (1974) Complexidade crescente 

A medida que um software é modificado, a sua 

complexidade aumenta, caso nenhuma atitude seja 

tomada visando diminuí-la e ou mantê-la. 

III (1974) Auto-regulação 

Medidas de projetos globais e atributos do sistema são 

ciclicamente auto-reguladas. Com tendências e 

invariâncias estatisticamente determinadas.  

IV (1978) 

Conservação da 

estabilidade 

organizacional 

A taxa de atividades globais em um sistema em 

evolução tende a ser variante durante seu tempo de 

vida. 
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V (1978) 
Conservação da 

Familiaridade 

Para sistemas do tipo E continuar a evoluir, para 

atender as demandas do mundo real e ao longo das 

mudanças realizadas nele, é preciso se ter uma 

profunda compreensão de como funciona o sistema e o 

porquê o mesmo foi projetado da forma que foi. 

Contudo, torna-se muito difícil, realizar as mudanças 

nele sem comprometer a capacidade de compreendê-

lo. 

VI (1991) Crescimento Contínuo 

Para que um sistema do tipo E continue atendendo as 

necessidades a qual foi proposto e assim, continuar a 

ser relevante para os problemas de negócio que se 

pretende resolver, o tamanho da implementação do 

sistema irá continuar aumentando ao longo do seu 

ciclo de vida. 

*VII (1996) Qualidade Decadente 

Modificações mal concebidas levarão a introdução de 

defeitos e o cumprimento parcial das especificações, 

caso não exista um esforço direto e rigoroso para 

preservar a integridade estrutural do sistema, 

minimizando os efeitos da evolução contínua. 

VIII (1996) Sistemas de Feedback 

Para sustentar a mudança contínua ou a evolução do 

sistema, de maneira que minimize as ameaças de 

defeito no software e perda de familiaridade, deve 

haver uma maneira de mensurar o desempenho ao 

longo do tempo. Ou seja, incluir mecanismos de 

feedback, de maneira que seja possível coletar 

métricas sobre o sistema de desempenho e esforço de 

manutenção. 

Fonte – Adaptado de Lehman et.al (1997) 
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As leis I, II, VI e VIII estão diretamente relacionadas a este trabalho. As 

evidências encontradas no caso estudado enfatizam as conseqüências da necessidade 

de evolução contínua em sistemas do tipo E, evolução na complexidade, no tamanho 

do sistema, a qualidade decadente, a falta de um sistema de feedback. 

Em relação à lei I, “Mudança Contínua”, observou-se que ao longo dos anos, o 

sistema precisou passar por diversas mudanças, ora por necessidade de evolução, 

para acompanhar o mercado, ora para corrigir erros oriundos dessas mudanças que 

foram necessárias. Essas mudanças ocorreram com considerável freqüência e 

enquanto foram implementadas o sistema conseguia se manter alinhado com o 

mercado, mas, no momento que se decidiu não realizá-las o sistema passa a não ser 

mais compatível com o mercado e é descontinuado. Além disso, observou-se também 

que se a documentação esta desatualizada ou incompleta fica muito difícil mensurar e 

prever as conseqüências que uma mudança acarretaria no sistema. Conseqüentemente 

a complexidade aumenta, os custos aumentam e se torna extremamente difícil dar 

continuidade ao sistema sem ter prejuízos. 

Com relação a lei II, “Complexidade crescente”, atualmente ainda é muito 

complicado mensurar o grau de complexidade de um software em relação a versões 

anteriores, ou em relação a outros programas. Muitos podem ser os atributos e as 

variáveis que influenciam e afetam a complexidade do código. A falta de estruturação 

em um sistema pode dificultar uma mudança e conseqüentemente aumentar a 

complexidade. A necessidade de muitas mudanças complexas, ao longo da história do 

projeto e a falta de um melhor planejamento e análise de riscos, visando o futuro do 

mercado, acabam auxiliando para o aumento da complexidade do sistema.  Isto, 

atrelado a algumas mudanças que realizadas sem análise prévia do que realmente o 

sistema precisa, como por exemplo, implementar algo muito elaborado e complexo, 

sem necessidade, aumentam a complexidade do sistema. E quanto maior a 

complexidade, maior a dificuldade em realizar o monitoramento do mesmo e de futuras 

mudanças. Podendo também acarretar em um aumento no número de defeitos e 
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conseqüente aumento do esforço que será preciso dedicar para realizar tais 

implementações. Impedindo assim, que mudanças evolutivas sejam implementadas. 

Na lei VI “Crescimento Contínuo”, observou-se que ao longo do tempo, muitas 

mudanças foram realizadas e que é visível e grotesca, a diferença do tamanho inicial do 

sistema se comparado ao tamanho no momento em que o mesmo foi descontinuado, 

em relação a linhas de código, confirmando assim, que conforme surgem as 

necessidades de evolução do sistema, o mesmo vai adquirindo maiores dimensões. 

E por fim, na lei VII, “Qualidade decadente”, a necessidade de muitas 

modificações e inclusões de novas features, podem acarretar na queda da qualidade do 

sistema. Pois, comumente o tempo necessário para a implementação das mesmas é 

muito menor do tempo disponível que  se tem para realizá-las, dificultando a 

manutenção e prejudicando a qualidade do código que foi implementado. E se estas 

não forem monitoradas, novas mudanças serão feitas em cima desse código, 

provavelmente gerando maior dificuldade de manutenção e uma alta ocorrência de 

defeitos, influenciando no grau de satisfação do usuário, aumentando os custos, 

perdendo nicho de mercado, ou seja, uma série de fatores que desencadeiam outros e 

acabam prejudicando e muito a vida útil do sistema. 

 

2.1.3 Fases da evolução 

 

Na década de 90 o termo evolução de software ganhou aceitação generalizada e 

as pesquisas na área começaram a se tornar popular. Conseqüentemente teve início 

uma evolução nos modelos de processos que compõe as fases de evolução do ciclo de 

vida de um sistema (MENS, 2008). Entre eles, o modelo criado por Bennet e Rajlich, é 

extremamente interessante na medida em que explicitamente leva em conta o problema 
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Figura 3 – Fases da Evolução do Software

Fonte–Adaptado de Mens (2008).
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os dois fatores prevalecerem, integridade da arquitetura do software e conhecimento da 

equipe de software, a evolução é possível. 

isso não ocorra há uma perda de 

se inicia (MENS, 2008). 

feitas para manter o software funcionando. Se mesmo essas pequenas modificações 

inevitável do envelhecimento do software (MENS, 2008). A Figura

sugerido por Bennet e Rajlich. 

Fases da Evolução do Software 

Adaptado de Mens (2008). 

A primeira fase do processo de evolução,“Desenvolvimento Inicial”

 executável do sistema ter sido gerada. 

pode ser gerada sem algumas funcionalidades, desde que a arquitetura definida 

que irá perdurar ao longo do ciclo de vida do sistema (BENNET

importante da fase inicial de desenvolvimento é o conhecimento do sistema, o domínio 

 os requisitos do usuário, o papel do

pontos fracos e fortes da arquitetura, ambiente operacional, enfim 

adquiridos pela equipe de implementação. Pois

requisito para a fase de evolução (BENNETT, 2000). A 

ocorre quando a fase inicial foi bem sucedida, o objetivo da mesma é adaptar o sistema 

a novas mudanças oriundas ou de usuários ou necessárias por causa do ambiente 

operacional. Neste estágio também é permitido corrigir falhas na aplicaçã

exigências dos usuários, visto que, com base na experiência passada 

tendem a ser mais exigentes, porém, a integridade da arquitetura

os dois fatores prevalecerem, integridade da arquitetura do software e conhecimento da 

equipe de software, a evolução é possível. (LEHMAN, 1985 e BENNET

isso não ocorra há uma perda de evolvability (deterioração) e a fase de 

. Durante esta fase, apenas pequenas modificações podem ser 

feitas para manter o software funcionando. Se mesmo essas pequenas modificações 
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igura 3 mostra a o modelo 

“Desenvolvimento Inicial”, começa, 

ter sido gerada. Esta primeira versão 

a arquitetura definida seja a 

(BENNETT, 2000). Outro fator 

importante da fase inicial de desenvolvimento é o conhecimento do sistema, o domínio 

os requisitos do usuário, o papel do sistema no negócio, 

pontos fracos e fortes da arquitetura, ambiente operacional, enfim 

. Pois, este conhecimento é 

 fase de, “Evolução” só 

ocorre quando a fase inicial foi bem sucedida, o objetivo da mesma é adaptar o sistema 

a novas mudanças oriundas ou de usuários ou necessárias por causa do ambiente 

corrigir falhas na aplicação e possíveis 

exigências dos usuários, visto que, com base na experiência passada os mesmos 

integridade da arquitetura deve permanecer. Se 

os dois fatores prevalecerem, integridade da arquitetura do software e conhecimento da 

e BENNETT, 2000). Caso 

e a fase de “Manutenção”, 

apenas pequenas modificações podem ser 

feitas para manter o software funcionando. Se mesmo essas pequenas modificações 
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forem muito caras de serem implementadas, dar-se-á inicio a fase de “Finalização”. 

Caso o sistema, mesmo com a qualidade degradada, continuar sendo necessário, 

devido seu valor e interesse dos envolvidos, o mesmo passa a ser chamado de sistema 

legado. Nesse caso, pode ser mais interessante analisar a hipótese de migrar para 

outro sistema que ofereça funcionalidades semelhantes ou estendidas e que não 

possua a baixa qualidade do sistema legado. O planejamento para migrar para um novo 

sistema deve ser feito o mais rápido possível durante a fase de Evolução (MENS, 

2008). 

 

2.2 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

 

Royce (1970) propôs o ciclo de vida clássico como processo de desenvolvimento 

de Software, nesse modelo de processo, o mesmo definiu manutenção como sendo a 

fase final do ciclo de vida de um sistema de software. E apenas correções de bugs e 

pequenos ajustes estariam inclusas nesta fase.  

Manutenção se tornou parte do padrão IEEE 1219, onde foi definida como a 

modificação de um produto de software depois da entrega para corrigir falhas com o 

objetivo de melhorar o desempenho, ou outros atributos, ou ainda para adaptar o 

produto em ambiente modificado (MENS, 2008). 

E Tom em seu livro Software Evolution ressalta que estudos e pesquisas indicam 

que mais de 80% do esforço de manutenção total é utilizado para ações não corretivas 

(MENS, 2008). 

 Em uma pesquisa amplamente citada por Swanson no final de 1970, e repetido 

por diversos pesquisadores em diferentes domínios, expôs que manutenção de 

software tem custos muito elevados (BENNETT, 2000 e LIENTZ,1980).  

De acordo com Bennet, manutenção e evolução são caracterizadas por seu 

custo enorme e lenta velocidade de execução. No entanto, segundo ele, são atividades 

inevitáveis (BENNETT, 2000).  Embora se saiba que os custos de manutenção são 
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elevados, pouco se sabe sobre sua natureza empírica em termos de efeitos sobre os 

artefatos, sobre os processos, software, engenheiros e usuários (BENNETT, 2000). 

Manutenção está divida em quatro fases (LIENTZ, 1980 e ISO/IEC, 1999): 

• Manutenção Perfectiva: é qualquer modificação de sistema após a 

entrega, melhorias de performance ou manutenibilidade. 

• Manutenção Corretiva: é a modificação de um sistema após a entrega 

para corrigir falhas descobertas. 

• Manutenção Adaptativa: é a modificação de um sistema após a entrega, 

com o intuito de manter o sistema funcionando em um ambiente que esta 

em processo de mudança ou que foi modificado. 

Na classificação de Lientz e Swason, há ainda a inclusão de uma nova categoria: 

• Manutenção Preventiva: é a modificação de um sistema realizada como 

intuito de prevenir problemas (LIENTZ, 1980). 

Estudos realizados por Bennett, mostraram que cerca de 75% do esforço de 

manutenção foi sobre as fases adaptativa e perfectiva e que a fase corretiva consumiu 

21% do esforço (BENNETT, 2000). Muitas mudanças necessárias são aquelas que não 

foram percebidas na etapa de planejamento e que não se poderia sequer conceber. Por 

isso, é de fundamental a importância realizar pesquisas sobre a mesma, pois, além 

disso, consome uma grande parte de esforço total no ciclo de vida de desenvolvimento 

de software, e a incapacidade de se conseguir alterar um software de forma rápida e 

confiável indica que muitas oportunidades de negócio são perdidas. Ele afirma que 

estes problemas são persistentes, o que indica que o perfil da pesquisa em 

manutenção de software deve aumentar (BENNET, 2000). 
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Esta classificação foi ampliada com base em evidências observadas nas 

atividades dos mantenedores, incluindo problemas não técnicos, tais como 

documentação, treinamento, consultoria e assim por diante. (CHAPIN et.al, 2001). 

Os estudos convergem que manutenção é inevitável, pois os sistemas precisam 

se adaptar a ambientes em constante mudança e que este processo de evolução tem 

alto custo no de ciclo de vida software. Sendo assim, com uma maior compreensão da 

evolução dos custos do software, tecnologias e práticas poderiam ser melhoradas para 

agir contra fatores típicos de custo (BENESTAD, 2009).  As organizações poderiam 

focar em melhorias nos processos mais direcionadas e prever o custo com maior 

precisão em seu contexto específico.   

 

2.3 DÉBITO TÉCNICO 

 

Responsáveis por tomada de decisão cada vez mais se deparam com situações, 

onde precisam adequar um orçamento escasso e tempo restrito, sem perder a 

qualidade. Esses e outros fatores acabam gerando divergências entre membros da 

equipe na hora de decidir onde investir determinados recursos. Por um lado, 

investimentos podem ser realizados em aspectos voltados a qualidade interna, que são 

importantes para a sustentabilidade do sistema ao longo do tempo, como em 

propriedades de código, arquitetura, documentação. Porém, tais investimentos 

normalmente não geram recursos em curto prazo e são largamente invisíveis para a os 

gestores e clientes.  Por outro lado, investimentos podem ser feitos em uma nova 

funcionalidade que é muito importante para o cliente, mas que será realizada com 

código de baixa qualidade, impactando a sustentabilidade em longo prazo. Para auxiliar 

a resolver questões recorrentes como essa, Cunningham em seu relato de experiência 

na Conferência OOPSLA 1992, criou o conceito de Débito Técnico para descrever uma 

situação onde a qualidade de código é comprometida para ganhos em curto prazo, 
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criando pressões futuras para remediar o comprometimento incorrido (CUNNINGHAM, 

1992, tradução nossa): 

“A primeira vez que a qualidade de código é comprometida, é como se 

estivesse incorrendo em Débito. Um pequeno Débito acelera o 

desenvolvimento, desde que seja pago imediatamente após, através de 

reescrita de código. O perigo ocorre quando o Débito não é pago. A cada 

minuto em que o código é mantido em inconformidade juros são acrescidos na 

forma de re-implementação.” 

Esta metáfora vem ganhando força e sendo cada vez mais reconhecida como de 

grande utilidade tanto para a comunicação técnica e quanto para a comunicação entre 

engenheiros e executivos (BROWN et. al, 2010). Porém, como até então não era muito 

discutida, há pouca literatura disponível sobre esta metáfora. Segundo Guo, as 

discussões existente sobre Débito Técnico tem se restringido a blogs e sites web, com 

poucos estudos empíricos e sistemáticos (GUO, 2009). 

A metáfora é uma referência a dívida financeira, onde, um Débito incorre em 

juros que terão que ser pagos em um momento futuro, devido a algum 

comprometimento do código anterior, como a Dívida Financeira, às vezes Débito pode 

ser necessário. (BROWN et.al, 2010). 

O conceito de Débito Técnico vem ganhando força como uma forma de se 

concentrar na gestão a longo prazo das complexidades criadas acidentalmente ou 

intencionalmente a curto prazo. Se este Débito não for gerenciado corre-se grande risco 

de se ter sérios problemas em longo prazo. A gestão eficaz de Débito Técnico é 

conhecida como um ponto crítico no sistema, para atingir e manter a qualidade 

(BROWN et.al, 2010). 

O termo Débito Técnico foi originalmente cunhado em referência as práticas de 

codificação, porém, em junho de 2010 os autores do trabalho “Managing Technical Debt 

in Software-Reliant Systems”, se reuniram no Instituto de Engenharia de Software (SEI) 

com o objetivo discutir Débito Técnico em gestão de sistemas de larga escala. O 
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objetivo do Workshop foi compartilhar as pesquisas em andamento e os primeiros 

resultados, para chegar a um entendimento comum e um modelo conceitual de Débito 

Técnico, identificando lacunas no conhecimento e assumindo um compromisso. Este 

compromisso foi o comprometimento de todos em assumir o desafio de reavaliar a 

metáfora e desenvolver uma teoria focada em práticas de gestão técnica e tradeoffs 

econômicos, com técnicos, stakeholders, executivos e partes interessadas. Como 

resultado, a metáfora foi estendida para se referir a qualquer artefato imperfeito no ciclo 

de vida de desenvolvimento de software (BROWN et.al, 2010). 

Outra maneira de entender Débito Técnico é como uma forma de caracterizar a 

diferença entre o estado atual de um sistema de software e algumas hipóteses de 

estado “ideal”, estado em que o sistema esteja perfeitamente otimizado em um 

ambiente particular. Esta lacuna inclui itens que normalmente são controlados em um 

projeto de software, como defeitos e características não implementadas. Mas também 

inclui aspectos menos óbvios e menos visíveis, tais como, arquitetura, decadência de 

código e documentação desatualizada (BROWN et.al, 2010). 

 

2.3.1 Propriedades de Débito Técnico 

 

Para um melhor entendimento do conceito e tipos de Débito Técnico é 

necessário ter um prévio conhecimento de suas propriedades. As mesmas vem sendo 

objeto de estudos a um certo tempo e algumas começam a ficar claras (BROWN et.al, 

2010): 

• Visibilidade: problemas significativos surgem quando os Débitos não são 

suficientemente visíveis. Em muitos casos, eles, são ou eram conhecidos por 

algumas pessoas, como por exemplo, “... eu sei que quebrei o 

encapsulamento para implementar um recurso antes do prazo...”, mas esta 
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informação não é visível o suficiente para outras pessoas que eventualmente 

terão que pagá-los. 

• Valor: em seu uso financeiro, o Débito quando gerenciado corretamente pode 

ser um dispositivo para agregar e gerar valor. O valor é o gap entre o sistema 

atual como ele é, e o sistema de forma ideal para lançar no mercado. Os 

atributos que permitem tal avaliação são difíceis de prever. 

• Valor real: o valor atual dos custos de Débito, incluindo o tempo e incerteza 

de impacto, devem ser mapeados para a análise de custo, incluindo o impacto 

futuro. 

• Sinergia do Débito: acumular adições de Débitos deprecia muito o sistema, 

conseqüentemente prejudicando a qualidade e podendo levar a um estado 

irreparável. 

• Ambiente: em projetos de engenharia de software, a dívida é dependente de 

hipóteses criadas em um determinado ambiente. 

• Tipos de Débito: é importante fazer uma distinção entre Débito Estratégico, 

tomado por algum motivo conscientemente, Débito Intencional, e Débito Não 

Intencional, causado inconscientemente, que ocorre em algum ponto por 

práticas de baixo nível, ou por que o ambiente mudou, enfim, por causa de 

algum fator que pode ter ocorrido acarretando a desvalorização do sistema. 

• Impacto do Débito: a localização (ou a falta dela), do Débito é importante. 

(Quais são os componentes que precisam ser alterados para pagar o Débito? 

Onde estão localizados?). 

Estas propriedades não englobam todos os aspectos do ciclo de vida do 

desenvolvimento de software. Ainda existem várias fontes de incerteza na gestão de 

Débito Técnico. Nem todos os resultados precisam ser pagos. Em vez disso, podem 
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criar oportunidades de investir em opções que podem ou não gerar lucros.  Este 

fenômeno se manifesta em sistemas legados, cujo sistema tenha ocorrido Débito 

Técnico, mas a organização opta por deixar como está porque o valor de não mudar o 

sistema é menor que o custo das alterações. Além disso, se uma organização resolve 

pagar Débito Técnico, é muito complicado ainda determinar antecipadamente qual será 

a taxa, em outras palavras, a estratégia de pagamento. Pois, no âmbito financeiro, uma 

dívida ocorre por causa de uma ação deliberada de empréstimos, mas em software, a 

dívida pode surgir devido a mudanças nos fatores ambientais que estão fora do controle 

do desenvolvimento da equipe, mesmo que boas decisões podem ter sido tomadas. Se 

o sistema não evolui, então, novas mudanças no ambiente podem começar a causar o 

pagamento de juros altos (BROWN et.al, 2010). 

Em suas pesquisas McConnell, também caracteriza Débito Técnico em dois tipos 

como supracitado nas pesquisas de Brown. O Débito pode ser considerado do tipo Não 

Intencional ou Ocorrido Involuntariamente, é o Débito de resultado não estratégico, 

como por exemplo, um trabalho realizado de forma irregular. Às vezes, esse Débito 

pode ser criado quando a equipe não realiza de forma satisfatória uma reescrita de uma 

plataforma que já está endividada e apenas cria mais dívida. Em relação ao segundo 

tipo de Débito, Débito Intencional, este comumente ocorre quando uma organização 

toma uma decisão consciente para não realizar uma melhoria no presente ou de 

realizar um desenvolvimento claramente não ideal. Uma frase típica e bem convincente 

é: “Se não conseguirmos lançar a tempo, não haverá um próximo lançamento”. Isto leva 

a decisões como: “Nós não temos tempo para atualizar essas duas bases de dados, 

por isso, vamos codificar agora e sincronizá-las depois” (MCCONNELL, 2008). 

Martin Fowler criou um quadrante de classificação de Débito Técnico, com as 

seguintes categorias: Prudente e Imprudente, Intencional e Inconsciente (FOWLER, 

2009a). 

A Figura 4 exemplifica este quadrante: 
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Quadrante de Classificação de Débito Técnico 

Adaptado de Fowler (2009a). 

Débito Técnico constituído por razões estratégicas, McConnell, cita 

que o mesmo pode ser classificado em dois tipos (FOWLER, 2009b)

de longo prazo: é o Débito que a empresa assume de forma 

estratégica e proativa, como investir em novos equipamentos, ou em uma 

nova fábrica, este pode ser pago em um período mais longo

de curto prazo: este precisa ser pago com freqüência

como a primeira atividade do próximo ciclo de lançamento. 

como, recebíveis do cliente e despesas (folha de pagamento).

equivalente técnico parece ser simples. Comumente é tomada 

tratégia tática e reativa, como última medida para lançar logo uma 
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ratégicas, McConnell, cita 

(FOWLER, 2009b): 

que a empresa assume de forma 

investir em novos equipamentos, ou em uma 

em um período mais longo de tempo. 

com freqüência, comumente 

como a primeira atividade do próximo ciclo de lançamento. É utilizado para 

como, recebíveis do cliente e despesas (folha de pagamento). O 

equivalente técnico parece ser simples. Comumente é tomada como uma 

como última medida para lançar logo uma release. 
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2.3.2 Incorrer em Débito 

 

Quando a Débito é constituído por razões estratégicas, o motivo fundamental é 

sempre porque se acredita que o custo e trabalho hoje, são mais caros que o quanto irá 

custar no futuro. Isso pode ser verdadeiro em qualquer um dos motivos abaixo citados 

(McCONNEL, 2009): 

• Time to Market: quando o tempo de mercado/lançamento é fundamental, por 

exemplo, onde incorrer em um custo extra de R$1,00 em desenvolvimento 

pode equivaler a uma perda de R$10,00 de receita. Mesmo que o custo de 

desenvolvimento suba para R$5,00 depois, incorrer na dívida de R$1,00 

ainda é vantagem. 

• Preservação do Capital Inicial: em um momento inicial comumente você 

tem um valor fixo em dinheiro e cada centavo faz a diferença. Atrasar uma 

despesa por um ano ou dois, para pagar após adquirir uma maior quantidade 

de dinheiro. 

• Atrasar Despesas de Desenvolvimento: quando um sistema é aposentado, 

todo Débito Técnico é aposentado com ele. Uma vez que um sistema foi 

retirado de produção, não faz diferença uma solução limpa/correta ou uma 

solução rápida/suja. Ao contrário da dívida financeira, quando um sistema é 

aposentado todo Débito Técnico desaparece. Conseqüentemente perto do 

final do ciclo de vida de um sistema, torna-se cada vez mais difícil justificar a 

relação custo/investimento em outra coisa, senão no que é mais conveniente. 
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2.3.3 Gerenciamento de Débito Técnico 

 

Cada organização possui uma filosofia diferente sobre a utilidade do Débito, 

algumas querem evitar assumir qualquer tipo de Débito, outras, vêem o Débito como 

uma ferramenta útil. Porém, segundo estudos de McConnel, ao contrário da dívida 

financeira, Débito Técnico é muito menos visível e assim as pessoas tendem a ignorá-lo 

com maior facilidade. O motivo mais citado por técnicos para evitar totalmente o Débito 

é o desafio de comunicar a existência de Débito Técnico ao pessoal da área de 

negócios e explicar no que ele implica e no por que o mesmo precisa ser pago 

futuramente. Segundo ele, é muito difícil convencer o pessoal da área de negócios a 

utilizar investimentos para o pagamento do Débito, (McCONNELL, 2009). 

McConnel sugere, para aumentar a visibilidade do Débito, duas abordagens: 

• A primeira seria manter uma lista de Débitos como parte do backlog do 

produto e seria tratada como uma estória em Scrum, onde estimativas de 

esforço e tempo para executá-las seriam definidas e adicionadas ao 

cronograma. 

• A segunda seria manter uma lista de Débitos dentro do 

sistema/ferramenta de controle de defeitos, com o cadastro das 

estimativas de esforço aproximadas, necessárias para pagar o Débito, 

juntamente com um cronograma. O mesmo deve ser constantemente 

monitorado e passando de noventa dias o Débito pode ser considerado 

crítico. 

Guo propõe um mecanismo para o gerenciamento de Débito, este mecanismo está 

descrito no Quadro 2, projetado para ser flexível e incorporar a opinião humana em 

todas as fases (GUO, 2009). Esta abordagem proposta para a gestão de Débito 

Técnico está dividida em uma lista de itens, para que primeiramente seja possível 
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identificar o Débito, onde cada item representa uma atividade que foi deixada de lado e 

que pode causar problemas no futuro se não for concluída. Exemplos de Débito são: 

módulos que precisam de refatoração, testes que precisam ser feitos, 

inspeções/revisões que precisam ser feitas, documentação que precisa ser escrita, 

defeitos latentes que precisam ser removidos, etc. Cada item inclui uma descrição do 

Débito, a tarefa necessária para concluir, uma estimativa do valor do principal (dívida 

contraída), um valor estimado dos juros, e um valor provável, caso este juro precise ser 

pago (GUO, 2009). 

Quadro 2- Itens para identificação de Débito Técnico 

ID 37 

Data 31/03/2007 

Responsabilidade João Desenvolvedor 

Tipo Design 

Localização Componente X, funcionalidade Y 

Descrição 
Na última release, foi realizada uma implementação rápida na 

função Y que violou alguns elementos da arquitetura. 

Estimativa 

principal 
Médio. (Esforço de modificação em nível médio) 

Valor estimado 

dos Juros 

Alto. (Porque se X tiver que ser modificado poderia causar muitos 

problemas) 

Valor estimado 

da probabilidade 

Baixo. (Não é passível de ser modificado em breve) 
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de pagamento 

dos juros 

Fonte – Adaptado de Guo(2009). 

Após concluir a etapa de identificação do Débito Técnico, parte-se para a 

segunda etapa que é a medição do Débito. Nesta etapa os mesmos serão classificados 

de acordo com o momento em que forem inseridos no sistema e baseado neste 

momento será realizado o cálculo do provável custo do Débito. 

A classificação utilizada por Guo é listada no Quadro 3, (GUO, 2009). 

Quadro 3–Tipos de Débito Técnico 

Tipo Descrição 

Débito de Teste 

Itens são adicionados a cada vez que uma decisão é tomada para 

pular algum conjunto de testes ou revisões, para uma release em 

particular ou módulo. 

Débito de Defeito 
Itens são adicionados a cada vez que um defeito é encontrado, 

mas não corrigido na versão atual. 

Débito de 

Documentação 

Itens são adicionados a cada vez que uma parte do software é 

modificada, mas não é documentada. 

Débito de Design 

Itens são adicionados quando deficiências do código são 

identificadas, como, práticas de programação pobre ou violação da 

arquitetura do sistema. 

Fonte – Adaptado de Guo (2009). 

Levando em conta que o objetivo de medir e identificar Débito Técnico para 

auxiliar na tomada de decisão, tem-se ainda uma última etapa para completar este 
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mecanismo, que é o Monitoramento do Débito. Existem dois cenários em que uma lista 

de Débito Técnico, pode ser usada para auxiliar a tomada de decisão. O primeiro faz 

parte do planejamento da release, onde deve ser definido quais Débitos devem ser 

pagos na próxima release. O segundo é o monitoramento contínuo do Débito sobre o 

tempo, independente da release de lançamento (GUO, 2009). 

Embasada nas pesquisas e discussões existentes sobre Débito Técnico e 

citadas neste trabalho, nas muitas lacunas ainda existentes na área, na importância de 

evoluir nas pesquisas do tema para auxiliar no processo de tomada de decisão e na 

redução dos custos que um melhor planejamento e monitoração dos mesmos podem 

trazer como benefício, esta pesquisa tem como objetivo auxiliar a identificar tipos de 

decisões que levam ou não a Débito Técnico, embasada na observação de subcasos 

de grande impacto em um sistema durante sua evolução histórica. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os métodos utilizados na coleta de dados, 

quais os trabalhos que embasaram a utilização dos mesmos, bem como de que forma 

os mesmos foram utilizados para coleta, análise e síntese dos dados. 

 

3.1PROBLEMA 

 

O foco deste trabalho é a busca por evidências de que determinadas decisões 

podem levar, e outras não levam, a Débito Técnico, no contexto da evolução real de um 

software. Espera-se que os resultados desta investigação possam subsidiar 

informações que auxiliem o processo de tomada de decisão de gestores, podendo 

influenciar em um melhor posicionamento no mercado. Para a comunidade científica, 

pretende-se dar subsídios para que se possa evoluir em estudos de caso real sobre 

Débito Técnico e auxiliar na identificação mais precisa do que é Débito Técnico, fatores 

que o influenciam e propriedades que o compõe, visto que, atualmente existem poucas 

pesquisas empíricas sobre o tema. Para isso, foi conduzido um estudo de caso 

exploratório onde foi analisado um período de seis anos de evolução de um sistema de 

software para dispositivos móveis, envolvendo equipes geograficamente distribuídas. 

As perguntas que este estudo buscou responder foram: 

1. O que de fato caracteriza Débito Técnico? Quais são as suas evidências? 

2. Em um caso real na indústria, em que situações pode se dizer que ocorre 

Débito Técnico? 

3. Em um caso real na indústria, em que situações pode se dizer que não 

ocorre Débito Técnico? 
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4. Quais foram grandes mudanças que aconteceram ao longo do ciclo de 

vida do projeto? 

5. Quais as decisões que antecederam e estão relacionadas a estas 

mudanças? 

6. Porque tais decisões foram tomadas? 

7. Qual o impacto dessas mudanças ao longo do tempo em relação a 

esforço? 

8. Quais os contextos que elas estavam inseridas? 

9. Qual a influência das mesmas em relação a Débito Técnico? 

10. Dessas decisões quais podem ser consideradas que geraram Débito 

Técnico e quais não? 

11. Quais os fatores e variáveis que podem ter influenciado estas decisões?  

12. Qual o impacto das decisões tomadas no processo de evolução do 

sistema?  

 

3.2 DESENHO DO ESTUDO 

 

Nesta pesquisa foi realizado um estudo de caso exploratório, pois, esse tipo de 

estudo é utilizado para descobrir o que está acontecendo, buscar novas visões e gerar 

hipóteses e idéias para novas pesquisas, (ROBSON, 2002).  

Metodologia de estudo de caso foi originalmente usada principalmente para fins 

exploratórios (FLYVBJERG, 2006). Klein e Myers dividem estudo de caso em três tipos, 

dependendo da perspectiva da pesquisa, positivista, crítica e interpretativa (KLEIN E 

MYERS, 1999). O tipo utilizado nesta pesquisa foi um estudo de caso exploratório do 

tipo interpretativo, o qual tenta entender e compreender os fenômenos por meio da 

interpretação de seu contexto. 

Quando se realiza estudos sobre questões do mundo real existe um 

compromisso entre o nível de controle e grau de realismo. Sendo que a situação real é 
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muitas vezes complexa e não determinística, o que dificulta a compreensão do que está 

acontecendo, especialmente para estudos com finalidade explicativa (EASTERBROOK, 

2007). 

Os dados coletados em um estudo de caso podem ser qualitativos ou 

quantitativos. Dados quantitativos envolvem números, enquanto os qualitativos 

envolvem, palavras, descrições, fotos, diagramas, etc. A Análise quantitativa é feita 

através de estatística e análise qualitativa é feita através de categorização e 

classificação. Estudos de caso tendem principalmente a basear-se em análise 

qualitativa, no entanto, uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos, 

geralmente fornecem uma melhor compreensão do fenômeno estudado (SEAMAN, 

2009). Esse método é chamado de método misto (ROBSON, 2002). O processo de 

pesquisa também pode ser categorizado como fixo ou flexível, (ANASTAS, 1994, 

ROBSON, 2002), em um processo de design fixo, todos os parâmetros são definidos no 

início do estudo, enquanto em um processo de design flexível parâmetros chave do 

estudo podem ser alterados ao longo do estudo.  Outro fator importante para aumentar 

a precisão da pesquisa empírica é utilizar-se de triangulação, que significa analisar o 

objeto estudado por ângulos diferentes, utilizando fontes de dados diferentes, 

proporcionando assim uma maior visão do caso estudado, (EASTERBROK, 2009). 

Existem três diferentes tipos de triangulação que podem ser aplicadas, (STAKE, 1995):  

• Triangulação de Dados: utilizando mais de uma fonte de dados ou 

recolhendo os dados em diferentes ocasiões. 

• Triangulação Metodológica: combinando diferentes tipos de métodos de 

coleta de dados, por exemplo, métodos qualitativos e quantitativos. 

• Triangulação e Teoria: utilizando teorias alternativas ou ponto de vista. 

Um estudo de caso nunca irá fornecer conclusões com significância estatística, 

pelo contrário, muitas evidências diferentes, números, declarações, documentos estão 
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interligados em conjunto para apoiar uma conclusão forte e relevante, 

(EASTERBROOK, 2007). 

Embasado nestes estudos e após as evidências encontradas em um estudo 

piloto, tomou-se a decisão de realizar esta pesquisa utilizando-se de um estudo de caso 

exploratório. Inicialmente com o objetivo de melhor compreender e entender os 

fenômenos que ocorreram ao longo da vida histórica do sistema em estudo. Foram 

utilizadas técnicas qualitativas e quantitativas de coleta de dados.  

O processo de coleta, análise e observação foi realizado de forma flexível, o uso 

desta forma foi imprescindível visto que na literatura existem poucos estudos que 

possam auxiliar no direcionamento de que dados observar e coletar. Conforme 

discutido anteriormente, em estudos de caso, o maior número possível de informações 

cruzadas fornecem dados mais ricos e consistentes. Utilizou-se também do processo de 

triangulação de dados, buscando evidências em emails e documentos e de triangulação 

metodológica, pois, após as evidências encontradas o esforço foi mensurado e também 

entrevistas confirmatórias foram realizadas, para cada evidência encontrada em cada 

subcaso, antes de se aprofundar mais na análise dos mesmos. 

 

3.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA E O ESTUDO DE CASO 

 

O caso a ser estudado foi selecionado com base no método de amostragem 

intencional (YIN, 1998). Esta abordagem é comumente utilizada, quando o objetivo da 

pesquisa é explorar, entender ou encontrar evidências sobre algo. Neste método deve-

se buscar por casos que possuam informações relevantes e abundantes para o 

problema da pesquisa, sempre tentando coletar ao máximo informações que possam 

agregar conhecimento ao meio (YIN, 2008). O mesmo tipo de amostragem foi utilizado 

para a seleção das pessoas que foram convidadas a realizar as entrevistas. 

A organização onde o caso real foi investigado é uma empresa de âmbito 

internacional e de grande porte. A escolha se deu, pois era possível o acesso aos 



 

 

dados necessários para a pesquisa e no interesse da empresa pelo problema a ser 

abordado. Assim, a empresa permitiu

documentos, salvaguardando questões de sigilo de identidade e informação

investigada possui 29 

desenvolvimento de software.

O caso selecionado 

sem que os requisitos

mudanças ao longo do tempo, devido a 

exigências dos usuários/cliente. 

durante seis anos, com

release. Outro fatores que influenciaram esta escolha

documentado e as documentações estarem disponíveis, 

de versões, o que poderia auxiliar na identificação das mudanças realizadas ao longo 

do seu ciclo de vida. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DA METODOL

 

Embasado nas poucas pesq

fatores e atributos devem ser observados e coletados

metodologia representada na Figura 5 foi utilizada, para a identificação e coleta das 

evidências. 

Figura 5 – Overview da Metodologia
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com muitas mudanças solicitadas após a entrega da primeira 
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dados necessários para a pesquisa e no interesse da empresa pelo problema a ser 
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passou por um processo de evolução 
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Fonte – Adaptado de Gomes (2011). 

Os conceitos definidos na metáfora de Cunnhingam foram tomados como guia 

na busca por evidências de Decisões que levaram a Débito Técnico e de Decisões que 

não levaram a Débito Técnico. Para isso, em um primeiro momento, um membro do 

projeto fez uma apresentação sobre o sistema e sua evolução ao longo dos anos. Após, 

foi definido que a investigação seria iniciada realizando a remontagem histórica do ciclo 

de vida da evolução do sistema e que pontos seriam demarcados no momento em que 

mudanças que poderiam causar um grande impacto no sistema fossem solicitadas e 

mudanças que tivessem gerado reescritas de código fossem identificadas. Para iniciar 

esta investigação, foi utilizado como ponto de partida a coleção de releases seqüenciais 

geradas durante a evolução do sistema no período dos seis anos do seu ciclo de vida.  

Ao final desta etapa de pesquisa, três grandes mudanças foram identificadas e 

cada uma correspondia a um componente do sistema denominado nesta pesquisa de 

subcaso. Logo, três subcasos começaram a ser investigados em paralelos, a partir das 

mudanças identificadas na primeira etapa. Para investigar cada subcaso em maior 

granularidade, primeiramente foram identificadas algumas releases seqüenciais, em 

uma janela no tempo, antes e pós o momento em que as mudanças foram identificadas. 

O objetivo desta abordagem era coletar evidências sobre a decisão que originou tal 

mudança e/ou solicitação de mudança, quais as motivações e quais os benefícios 

priorizados que justificassem a opção da mesma. E analisando releases pós momento 

de mudança, buscava-se encontrar se havia ocorrido um pagamento da dívida ou não, 

e caso sim, quais os juros, caso não, quais os benefícios.  

Em posse do timeline com a recontagem histórica do sistema e das releases que 

deveriam ser investigadas, com os dados iniciais sobre as mudanças realizadas, foi 

dado início a coleta de documentos relativos a aquelas releases. Para enriquecer essas 

informações foram conduzidas entrevistas de verificação com alguns membros da 

equipe, que na época do desenvolvimento tinham algum poder para tomada de 

decisão.  



 

 

 

3.5 METODOLOGIA PARA IDE

TÉCNICO 

 

A metodologia utilizada na busca por evidências de 

na Figura 5, foi decomposta em 

6. 

Figura 6 – Metodologia para identifica

Fonte – Adaptado de Gomes

 

A primeira etapa foi realizada com objetivo de coletar o maior número de 

informações possíveis, para que se pudesse ter um melhor entendimento e visão do 

sistema, para assim na segunda etapa ser possível selecionar os pontos onde seria 

estudado em maior granularidade

identificação da unidade de análise, que no caso em estudo foram as mudanças.

METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E CARACTE

A metodologia utilizada na busca por evidências de Débito 

na Figura 5, foi decomposta em quatro principais etapas representadas na F

Metodologia para identificação e caracterização de Débito Técnico

Adaptado de Gomes (2011). 

A primeira etapa foi realizada com objetivo de coletar o maior número de 

informações possíveis, para que se pudesse ter um melhor entendimento e visão do 

sistema, para assim na segunda etapa ser possível selecionar os pontos onde seria 

anularidade, com mais detalhes, e propiciar conseqüentemente a 

unidade de análise, que no caso em estudo foram as mudanças.
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NTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DÉBITO 

Débito e cujo Overview está  

etapas representadas na Figura 

Débito Técnico. 

A primeira etapa foi realizada com objetivo de coletar o maior número de 

informações possíveis, para que se pudesse ter um melhor entendimento e visão do 

sistema, para assim na segunda etapa ser possível selecionar os pontos onde seria 

e propiciar conseqüentemente a 

unidade de análise, que no caso em estudo foram as mudanças. 
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Na terceira etapa, observou-se cada mudança em particular e fez-se uma 

regressão no tempo em busca das decisões que as originaram, motivações e fatores 

que influenciaram. Diante das evidências encontradas, realizou-se uma análise 

evolutiva da mesma com o objetivo de identificar se aquela decisão gerou ou não 

Débito Técnico e qual o impacto.  

O Quadro 4 indica o tempo investido em cada etapa. 

Quadro 4 – Tempo despendido em cada etapa da metodologia de identificação e caracterização 
de Débito Técnico. 

Etapas Duração 

Primeira etapa 2 meses 

Segunda etapa 2,5 meses 

Terceira 

etapa 

Emails e 

documentos 

3,5 meses 

Entrevista 1,0 mês 

Quarta etapa 1,5 mês 

Fonte – Elaboração Própria.  

 

3.5.1 Etapa 1: Mergulho no caso de estudo 

 

Com o objetivo de inserir o pesquisador no contexto e na história do caso em 

estudo, a primeira etapa iniciou com uma apresentação realizada por um especialista 

da equipe, sobre toda a evolução histórica do sistema.  Foram coletados nome, data e 
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breve descrição das tags de versões do sistema de gerenciamento de versões (CVS), e 

complementadas com informações contidas em um sistema de wiki, alimentado pela 

equipe do projeto. O formulário pode ser visto com maior detalhe no Quadro 10 do 

Apêndice B. 

Após, identificadas as releases entregues em toda a evolução histórica do 

sistema, com o auxílio desta apresentação, partiu-se para a identificação das principais 

mudanças que ocorreram em cada uma delas. Neste momento, foram coletadas 

informações relativas a nome, descrição e data. O formulário detalhado pode ser 

observado no Quadro11 do Apêndice B. 

Ao longo de todo o processo eram realizadas validações com entrevistas 

confirmatórias, com membros da equipe, para se reduzir o grau de incerteza das 

evidências encontradas. Esses dados quando possível eram complementados com 

informações contidas na apresentação feita pelo especialista. 

Para identificar e coletar evidências de Débito Técnico utilizou-se da estratégia 

de identificar primeiramente o momento da reescrita do código e então somente depois 

regredir no histórico evolutivo do sistema em busca do momento em que o problema foi 

inserido no código. Assim, coletamos evidências relativas as mudanças que envolveram 

parcial ou total reescrita do código e mudanças importantes que foram solicitadas mas 

não realizadas, com o auxílio de dois especialistas do sistema; um arquiteto que 

participou do projeto desde o início e o gerente de projetos que assumiu o mesmo a 

partir do lançamento da segunda release. 

Ao final desta etapa, uma linha histórica do projeto foi construída com a 

identificação das mudanças ordenadas cronologicamente. Também foi identificado que 

um conjunto de grandes mudanças ocorridas ao longo do tempo era advindo de um 

mesmo contexto e com evidências que poderiam ser resultantes de uma mesma 

decisão tomada, no passado. Por isso, cada conjunto dessas mudanças foram 

agrupados em subcasos, foram identificadas mudanças relativas a três subcasos e a 
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partir de então, cada subcaso foi estudado em particular, mantendo como unidade de 

análise as mudanças. 

No momento em que a mudança era identificada, imediatamente era coletado os 

documentos relativos à release ligada aquela mudança, uma release posterior e uma 

anterior.Também foi feito uma catalogação de todos os documentos do projeto que 

estavam disponíveis, para auxiliar no processo de identificação e coleta das 

informações. Para cada documento, eram coletados dados sobre; nome, data, 

localização e descrição sobre tipo de dado contido. O formulário utilizado para a 

catalogação destes dados pode ser observado no Quadro12 do Apêndice B. 

 

3.5.2 Etapa 2: Identificação da unidade de análise 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar decisões que levam ou não a Débito 

Técnico, aplicadas em diferentes contextos. No sistema em estudo, comumente 

decisões não eram documentas, tornando assim extremamente difícil identificar a 

decisão tomada e o momento em que a mesma foi originada. Por isso, foi utilizado 

como unidade de análise, mudanças solicitas e/ou ocorridas ao longo do ciclo de vida 

do sistema, com potencial de gerar algum impacto relevante no mesmo. Após as 

mudanças terem sido identificadas, foi convidado um especialista do projeto para 

auxiliar na seleção de quais mudanças, em um primeiro momento, seriam investigadas 

em maior granularidade (Optou-se pelo auxílio de um especialista, por acreditar que 

momentos que exigem maior esforço, dedicação e dificuldades, tendem a ser 

lembrados com maior facilidade pelas pessoas que participaram deles). 

O objetivo desta ação era definir quais das mudanças identificadas na primeira 

etapa da metodologia, causaram maior impacto no sistema em relação a esforço 

despendido ou economizado. As mesmas foram ordenadas na escala de maior impacto 
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para menor impacto, pois assim, quando se analisava em profundidade cada uma, caso 

não fosse identificado que a mesma tinha realmente causado um impacto significante e 

que este fosse relativo a ocorrência ou não de Débito Técnico, esta era descartada e 

outra passava a ser investigada.  

Caso em determinada mudança fosse encontrada evidências de ocorrência ou 

não de Débito Técnico, iniciava-se uma investigação regressiva no tempo, para 

descobrir o momento e que a decisão desta mudança foi tomada. Pois, como citado na 

metáfora, Débito Técnico exige a investigação de pelo menos dois momentos no tempo, 

o momento em que a decisão de contrair a dívida é tomada, e o momento em que os 

juros desta dívida são pagos. 

Quando o momento de tomada de decisão era identificado, iniciava-se uma 

busca por evidências das motivações e fatores que influenciaram tal decisão. Em 

seguida era realizada uma busca por evidências de qual tinha sido o impacto daquela 

decisão ao longo do tempo. Para somente assim poder reconstruir toda a história da 

decisão, desde o momento em que foi optado por contrair a dívida até o momento do 

pagamento dos juros. A Figura 7exemplifica a estratégia adotada. 

Figura 7 – Processo de coleta de Evidências 



 

 

Fonte – Adaptado Gomes

 

3.5.3 Etapa 3: Coleta de dados

 

 Métodos qualitativos de coleta de dados tendem a ser abertos e menos 

estruturados, comumente utiliza

credibilidade dos dados e entrevistas podem ser 

acompanhar um determinado assunto, esclarecer conceitos ou verif

das informações coletadas

triangulação para a coleta de dados, onde documentos foram coletados de dive

fontes e entrevistas foram utilizadas ao longo da coleta para

determinados assuntos, 

A principal técnica de coleta utilizada foi

Analisys’, que tem como foco, documentos gerados por engenheiros de software, 

incluindo comentários no código e

coletadas nestes documentos podem auxiliar quando é preciso caracterizar esforços 

Gomes (2011). 

Etapa 3: Coleta de dados 

Métodos qualitativos de coleta de dados tendem a ser abertos e menos 

comumente utiliza-se de triangulação para a

credibilidade dos dados e entrevistas podem ser repetidas várias 

acompanhar um determinado assunto, esclarecer conceitos ou verif

das informações coletadas, (MERRIAM, 2009). Neste estudo utilizou

triangulação para a coleta de dados, onde documentos foram coletados de dive

fontes e entrevistas foram utilizadas ao longo da coleta para melhor entendimento de 

determinados assuntos, maior credibilidade e verificar a confiabilidade dos dados.

A principal técnica de coleta utilizada foi a técnica independente, 

, que tem como foco, documentos gerados por engenheiros de software, 

incluindo comentários no código e documentos que descrevem o sistema. 

coletadas nestes documentos podem auxiliar quando é preciso caracterizar esforços 
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Métodos qualitativos de coleta de dados tendem a ser abertos e menos 

se de triangulação para aumentar o grau de 

epetidas várias vezes para 

acompanhar um determinado assunto, esclarecer conceitos ou verificar a confiabilidade 

Neste estudo utilizou-se da técnica de 

triangulação para a coleta de dados, onde documentos foram coletados de diversas 

melhor entendimento de 

credibilidade e verificar a confiabilidade dos dados. 

a técnica independente, ‘Documentation 

, que tem como foco, documentos gerados por engenheiros de software, 

umentos que descrevem o sistema. Informações 

coletadas nestes documentos podem auxiliar quando é preciso caracterizar esforços 
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passados (EASTERBROOK, 2007). Eastebrook cita também que outras fontes de 

documentos devem ser analisadas, como; emails, memorando, anotações, documentos 

que definem os processos. Pois, a vantagem desse método é que comumente estes 

documentos contêm preciosas descrições conceituais que exibem o entendimento de 

pelo menos uma pessoa do projeto e que podem ser de grande valia para entendimento 

do sistema e conhecimento das pessoas que compõe a equipe. As desvantagens 

apontadas por ele é que, fazer uso do mesmo pode ser demorado, exige conhecimento 

da localização das fontes e as vezes as informações coletadas podem ser imprecisas, 

(EASTERBROOK, 2007). 

A coleta das informações foi baseada na metáfora de Cunhinngam, para isso, os 

conceitos de dívida, juros e benefício foram mapeados em conceitos mais concretos e 

bem definidos como se pode observar na Figura 8. 

 
Figura 8 – Conceitos adotados na coleta dos dados. 

 
Fonte – Adaptado de Gomes (2011) 

 

Os dados foram coletados de forma sistemática e em todas as mudanças 

investigadas, as seguintes informações foram coletadas: fatores que influenciaram, 

motivação e impacto, medido em esforço. Em relação as decisões, coletou-se dados 
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relativos a alternativas cogitadas, motivação, fatores que influenciaram, descrição e 

nome da decisão tomada. O objetivo da coleta destes dados foi possibilitar a 

caracterização do momento em que a decisão foi tomada, ou seja, momento em que a 

dívida foi contraída, o impacto da mesma no caso estudado, (em esforço despendido), 

e benefícios que podem ter motivado a mesma. Levando em conta de que esta 

pesquisa é exploratória, ao longo da busca por estas informações, outros fatores que 

também podem ter influenciado tais eventos, foram identificados e adicionados a coleta. 

Uma vez definidas as mudanças a serem estudadas e o momento no tempo em 

que ocorreram, na terceira etapa da metodologia emails e documentos com assuntos 

relacionados as mesmas foram coletados. 

 

3.5.3.1 Documentos e Emails 

 

Documentos públicos (documentos públicos são aqueles oficiais que registram 

as atividades do projeto) e documentos pessoais, são dois tipos comuns de 

documentos utilizados em pesquisa qualitativa, (MERRIAM, 2009). 

A coleta destes dados foi realizada utilizando como fonte o backup de emails 

trocados durante os seis anos do projeto, de um arquiteto e líder técnico, com os 

membros da equipe. Para a seleção dos emails alguns critérios foram adotados;  

• Solicitações de mudanças, com o objetivo de identificar a motivação para 

a realização da mesma e qual as decisões que foram tomadas. 

• Problemas e dificuldades relatados, visando encontrar dificuldades 

existentes durante todo o processo de implementação da mudança, como 

também outras possibilidades cogitadas e problemas que possam ser 
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conseqüentes de decisões passadas, com o objetivo de evidenciar os 

juros. 

• Dificuldades identificadas na realização das mudanças e ou para a 

realização das mudanças, como restrições impostas, visando caracterizar 

análise de impacto e esforço. 

Documentos que foram referenciados e ou citados nos emails eram coletados e 

através desses analisava-se outros documentos referentes aquele momento em que a 

mudança ocorria no sistema, para que as informações fossem confrontadas. Os 

documentos coletados foram documentos de solicitação de mudanças, documentos de 

análise de desempenho, cronogramas, apresentações técnicas internas, documentos 

de requisitos, weekly reports, casos de uso, ou seja, todos os documentos que estavam 

disponíveis para acesso e que poderiam conter alguma informação relevante. 

 

3.5.3.2 Entrevistas 

 

Entrevistas comumente fazem parte de pesquisas qualitativas, (SEAMAN et.al, 

2007), estas são conduzidas com uma variedade de objetivos. Muitas vezes são 

utilizadas para coletar dados históricos a partir da lembrança dos entrevistados, para 

recolher impressões ou opiniões sobre algo, para ajudar a identificar o significado de 

terminologias específicas. Estas também são utilizadas em combinação com 

observações para esclarecer as coisas que acontecem ou foram ditas durante a fase 

exploratória de dados, para obter impressões de reuniões ou outros eventos que foram 

identificados, ou para recolher informações sobre eventos relevantes que não foram 

encontrados, (SEAMAN, 2008).  

Neste caso de estudo, utilizou-se das mesmas para validar dados encontrados 

nos documentos e emails e para dar completude a caracterização dos mesmos, nos 
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permitindo dar maior validade as evidências encontradas e maior riqueza a 

caracterização das mesmas. 

A escolha das pessoas entrevistadas era realizada durante a seleção dos emails, 

pois nestes, foi possível identificar as pessoas envolvidas e em que momento. A partir 

do diagrama de hierarquia da equipe, foram selecionadas aquelas que possuíam poder 

de tomada de decisão, no caso, gerentes e arquitetos. 

Dificuldades foram encontradas, pois pessoas chaves não estavam mais no 

projeto e as mesmas não possuíam disponibilidade para a realização da entrevista, 

porém, outras pessoas chaves que entraram no projeto logo após seu início puderam 

ser entrevistadas e suas respostas foram de excelente potencial. Levando em conta 

que as evidências encontradas eram advindas de documentos e emails, as entrevistas 

foram realizadas apenas com o intuito confirmatório dos mesmos para dar maior 

validade, confiabilidade e credibilidade na caracterização das decisões. 

Algumas perguntas foram pré-definidas, porém flexíveis, em um primeiro 

momento foi apresentado ao entrevistado os principais acontecimentos identificados. 

Entende-se como principais acontecimentos, solicitações de mudanças, entregas, 

problemas encontrados durante a implementação das mudanças, entrada e saída de 

pessoas. No momento seguinte um intervalo para comentários e observações do 

entrevistado é iniciado. Na segunda etapa uma breve história de cada decisão foi 

explanada e as mudanças relativas as mesmas foram citadas. Neste momento, 

perguntas específicas sobre cada uma foram realizadas, em alguns momentos 

dependendo da resposta do entrevistado perguntas adicionais foram inclusas, com o 

objetivo de completar as lacunas das informações ou enriquecimento das mesmas. E 

como última etapa da entrevista as decisões foram citadas e algumas perguntas 

confirmatórias em relação às mesmas foram apresentadas. 
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3.5.4 Etapa 4: Análise do dados 

 

A análise dos dados foi realizada seguindo um procedimento sistemático, que 

consistiu em examinar e combinar evidências tanto qualitativas, quanto quantitativas, 

com o objetivo de abordar as proposições iniciais da pesquisa. A estratégia da análise 

foi baseada nas proposições teóricas da metáfora, onde as decisões identificadas em 

cada subcaso foram categorizadas nas subcategorias da metáfora. 

No início do processo de análise os dados foram separados por versão e 

organizados em ordem cronológica. Entrevistas foram realizadas com algumas pessoas 

membros do projeto para confirmação e maior credibilidade de evidências encontradas 

nos documentos e emails. 

Seguindo os conceitos das subcategorias da metáfora; dívida, benefício, juros e 

pagamentos, cada subcaso identificado foi caracterizado nestas e então foi estudado 

com maior sensibilidade, onde para cada evidência encontrada, dados eram coletados 

e confrontados com informações em diversos tipos de documentos, como cronogramas, 

weekly reports, documentos de requisitos, casos de uso, diagramas de arquitetura, 

apresentações internas, documento de entrada e saída de membros do projeto e 

emails. Em seguida entrevistas foram realizadas com as pessoas envolvidas no caso 

em estudo, e que se dispuseram a participar, para confirmar tais evidências, gerando 

um maior grau de confiabilidade a pesquisa. Também foram analisados logs do CVS e 

código das releases foram comparadas para se certificar que mudanças aconteceram 

ou não, e em que momento ocorreram. Dados quantitativos também foram coletados e 

utilizados para completude dos resultados, foram coletadas informações de esforço e 

linhas de código. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados encontrados. Em um primeiro 

momento será realizada a caracterização do caso e de cada subcaso estudado, em um 

segundo momento serão descritos os conceitos e categorias nos quais os mesmos 

foram analisados e classificados e por fim serão detalhados os resultados dessa 

pesquisa. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CASO INVESTIGADO 

 

O sistema investigado consiste em uma aplicação para plataformas móveis, 

usada como cliente para soluções de serviços de email Microsoft Exchange (MS 

Exchange), onde é possível gerenciar emails, calendários e contatos. Esteve em 

produção por seis anos (2005-2011), foi traduzido para 17 línguas, nos mercados da 

Europa, América do Sul e Ásia. O sistema possui 63.218 linhas de código (foi utilizada a 

ferramenta Unified Code Count – UCC, que compara  e conta linhas de código), (HIRA, 

2010), foi desenvolvido na linguagem J2ME e utilizava princípios de RUP como 

metodologia de desenvolvimento, principalmente com relação à documentação. Sua 

primeira release foi lançada em março de 2006 e o mesmo foi descontinuado em março 

de 2011. 

 

 

 

 



 

71 

 

4.1.1 Histórico do Sistema 

 

As principais versões do sistema, V1.0, V1.2, V1.5 e V1.6,  foram denominadas 

de ERAs do projeto. 

A primeira ERA durou aproximadamente nove meses e foi a fase inicial de 

desenvolvimento do produto. Nesta ERA, nenhuma release foi para o mercado, 

segundo a visão dos especialistas a mesma é conhecida com a ERA em que foi 

desenvolvido o protótipo do produto.  Neste momento o sistema estava 

arquiteturalmente divido entre cliente e servidor. No servidor encontrava-se a maior 

parte do processamento do sistema e o cliente poderia ser qualquer dispositivo móvel 

que suportasse as tecnologias do sistema para rodar sua interface gráfica e acessar os 

dados armazenados no servidor. Contudo, o cliente após receber e avaliar este 

protótipo solicitou a retirada do servidor. Segundo evidências coletadas, a mesma 

aconteceu por restrições de negócio, onde o servidor exigia uma infra-estrutura para 

mantê-lo e o cliente não estava disposto a manter este custo. 

A partir desta solicitação foi dado o início ao planejamento e desenvolvimento da 

segunda ERA, chamada de V1.2. A mesma exigiu um grande esforço, visto que a 

arquitetura da aplicação teve que ser completamente redefinida, para que fosse 

possível implementar toda a lógica do sistema para rodar apenas nos dispositivos 

móveis e também algumas funcionalidades novas foram requeridas. Foi nesta ERA que 

uma primeira versão da aplicação foi para o mercado.  

A terceira ERA, foi determinada pela necessidade de mudança de protocolo de 

comunicação da aplicação, logo após a primeira implantação em um cliente. 

Novamente ocorreu um grande impacto na estrutura da aplicação que implicou na 

reimplementação de quase todo o sistema.  



 

 

Neste momento, foi preciso manter duas frentes de trabalho, uma voltada para a 

manutenção e evolução da versão do sistema que estava no mercado, chamada de 

V1.2 e outra voltada para a reconstr

V1.5. A frente voltada para a versão 1.2 do sistema foi descontinuada 1 ano e 9 meses 

depois.  

Na ERA V1.5, ainda foram implementadas significativas mudanças, uma que 

merece destaque foi novamente a mudança 

implementada utilizando 

plataformas de celulares, foi preciso ser 

Desta vez esta modificação não causou grande impacto

desenvolvida visando modificações 

tecnologias RMS e File System

dispositivos com melhor desempenho

híbrido que utilizava partes de uma tecnologia e partes de outra, esta modificação 

também foi necessária devido a tecnologia embarcada em alguns dispositivos, contudo 

esta modificação também não gerou grande impacto para ser implementada.

A Figura 9 demonstra a evolução das ERAS em relação ao tempo.

Figura 9 – Evolução das ERAS

Fonte – Adaptado de Gomes 

Neste momento, foi preciso manter duas frentes de trabalho, uma voltada para a 

manutenção e evolução da versão do sistema que estava no mercado, chamada de 

1.2 e outra voltada para a reconstrução do sistema com o novo protocolo, chamada de 

1.5. A frente voltada para a versão 1.2 do sistema foi descontinuada 1 ano e 9 meses 

1.5, ainda foram implementadas significativas mudanças, uma que 

merece destaque foi novamente a mudança da persistência, onde a mesma 

implementada utilizando File System e devido ao baixo desempenho em algumas 

plataformas de celulares, foi preciso ser implementada utilizando a

Desta vez esta modificação não causou grande impacto, pois, a arquitetura já tinha sido 

desenvolvida visando modificações futuras, então a aplicação passou a

File System e assim conseguia atingir 

dispositivos com melhor desempenho. Um pouco mais tarde foi

brido que utilizava partes de uma tecnologia e partes de outra, esta modificação 

também foi necessária devido a tecnologia embarcada em alguns dispositivos, contudo 

esta modificação também não gerou grande impacto para ser implementada.

demonstra a evolução das ERAS em relação ao tempo.

das ERAS 
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Neste momento, foi preciso manter duas frentes de trabalho, uma voltada para a 

manutenção e evolução da versão do sistema que estava no mercado, chamada de 

ução do sistema com o novo protocolo, chamada de 

1.5. A frente voltada para a versão 1.2 do sistema foi descontinuada 1 ano e 9 meses 

1.5, ainda foram implementadas significativas mudanças, uma que 

da persistência, onde a mesma estava 

e devido ao baixo desempenho em algumas 

implementada utilizando a tecnologia RMS. 

a arquitetura já tinha sido 

futuras, então a aplicação passou a dispor de duas 

 um número maior de 

mais tarde foi adicionado um tipo 

brido que utilizava partes de uma tecnologia e partes de outra, esta modificação 

também foi necessária devido a tecnologia embarcada em alguns dispositivos, contudo 

esta modificação também não gerou grande impacto para ser implementada. 

demonstra a evolução das ERAS em relação ao tempo. 
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Como pode ser observado na Figura 9, ao longo da evolução das ERAs V1.2 e 

V1.5, foi identificado duas fases semelhantes, uma fase de desenvolvimento, onde 

ocorreu a reconstrução do sistema, seguida pela fase de manutenção da versão do 

produto que estava no mercado, nesta fase ocorreram também a tradução do sistema 

para 17 idiomas e muitos procedimentos de porting foram realizados. 

Outra ERA chegou a ser criada, chamada de V1.6, no ano de 2008, voltada para 

a evolução do Framework de GUI, para dar suporte completo as funcionalidades de 

dispositivos com tela sensível ao toque. A mesma ocorreu em paralelo ao 

desenvolvimento do V1.5. Porém, a ERA V1.6 não chegou a ser integrada com a 

versão 1.5 e foi descontinuada por decisão advinda do cliente, logo após ter sido 

inciada.  

 

4.1.2 Caracterização dos Subcasos 

 

Como citado na metodologia, foi realizada uma análise histórica regressiva do 

sistema, utilizando como unidade de análise, mudanças ocorridas ao longo de cada 

ERA, para que fosse possível alcançar o objetivo desta pesquisa, ou seja, identificar as 

decisões que levaram ou não a Débito Técnico.  

Basicamente três importantes mudanças foram identificadas ao longo das ERAs 

do sistema, cada uma referente a um contexto diferente e relativa a um diferente 

subcaso.  

Para conseguir identificar a decisão que originou tal mudança, foi necessário 

caracterizar a vida histórica de cada subcaso respectivo a mesma.  

 

 



 

 

A Figura 10 demonstra a evolução dos casos em cima da evolução histórica do

Figura 10 – Caracterização dos Casos em relação 

Fonte– Elaboração Própria. 

 

Após a análise e caracterização de cada subcaso, conclui

foram de grande importância para o sistema e as decis

histórica causaram grande impacto ao longo do ciclo de vida do sistema.

Em cada subcaso, foram encontradas evidências de que importantes decisões 

tomadas incorreram em 

Abaixo será discorrido sobre cada subcaso e o impacto das decisões tomadas ao longo 

do tempo.  

 

4.1.2.1Subcaso Persistência

 

O primeiro subcaso

Sistema, esta passou por três grandes modificações que impactaram profundamente o 

sistema em um todo.  

10 demonstra a evolução dos casos em cima da evolução histórica do

ão dos Casos em relação à Evolução Histórica do Sistema.

Após a análise e caracterização de cada subcaso, conclui

foram de grande importância para o sistema e as decisões que envolveram

histórica causaram grande impacto ao longo do ciclo de vida do sistema.

subcaso, foram encontradas evidências de que importantes decisões 

em Débito Técnico e outras não.  

Abaixo será discorrido sobre cada subcaso e o impacto das decisões tomadas ao longo 

Persistência 

subcaso diz respeito a história de toda a camada de 

, esta passou por três grandes modificações que impactaram profundamente o 
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10 demonstra a evolução dos casos em cima da evolução histórica do 

Evolução Histórica do Sistema. 

  

Após a análise e caracterização de cada subcaso, conclui-se que os mesmos 

ões que envolveram sua vida 

histórica causaram grande impacto ao longo do ciclo de vida do sistema. 

subcaso, foram encontradas evidências de que importantes decisões 

Abaixo será discorrido sobre cada subcaso e o impacto das decisões tomadas ao longo 

camada de Persistência do 

, esta passou por três grandes modificações que impactaram profundamente o 
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No segundo semestre de 2005, surgiu à necessidade de desenvolver uma 

aplicação mobile, usada como cliente para soluções de serviços de email Microsoft 

Exchange (MS Exchange), com o objetivo de gerenciar emails, calendários e contatos. 

Este sistema possuía uma arquitetura cliente-servidor e a persistência era 

extremamente simplória, voltada apenas para dar suporte a tais funcionalidades. Em 

abril de 2006 a primeira versão do sistema foi enviada ao cliente e este após analisá-la 

solicitou a retirada do servidor, surgiu então à necessidade de um protocolo de 

comunicação. Alguns protocolos foram cogitados e optou-se por utilizar o protocolo 

WebDav, principalmente porque o mesmo dava suporte aos requisitos básicos do 

sistema, porque não apresentava grande complexidade e também porque dava suporte 

ao Microsoft Exchange 2003, (Maiores detalhes sobre as razões e impactos desta 

escolha e análises feita podem ser encontras na Pesquisa de Gomes 2011, que tem 

como foco a investigação de todo a história evolutiva deste subcaso em relação as 

decisões de mudança do protocolo e seu impacto). Naquele momento também, era 

sabido que a Microsoft lançaria uma nova versão do Microsoft Exchange que seria 

denominado Microsoft Exchange2007, durante o ano de 2007, porém, não se sabia em 

que momento. A Persistência implementada para esta nova versão do sistema sem 

servidor, continuou simplória apenas adaptada ao protocolo e com pequenas evoluções 

transacionais.  

Esta versão da aplicação foi desenvolvida entre abril de 2006 à abril de 2007 e 

foi para o mercado neste mesmo ano. Logo após, começaram a surgir graves 

problemas de persistência como, desempenho, adaptabilidade, utilização de memória. 

No início de novembro de 2006 passou a integrar a equipe um especialista em 

persistência e foi iniciado um planejamento de uma nova re-arquitetura da persistência, 

este momento foi denominado nesta pesquisa como Primeira Modificação da 

Persistência.  



 

 

Naquele momento a 

lançar o Microsoft Exchange

WebDav. 

A decisão de continuar utilizando o protocolo 

persistência foi reimplementada quase que em sua totalidade. Naquela 

reimplementação a camada de persistência foi adequada exatamente a como o 

protocolo funcionava, ou seja, passou

camada de persistência e a camada de comunicação como 

da arquitetura encontrado em um documento de apresentação da época, representado 

na Figura 11. 

Aquela release foi lançada em deze

sistema.  

Figura 11- Arquitetura do Sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Documento de Apresentação Técnica 

momento a Microsoft divulgava que no dia 30 de novembro de 2006 iria 

Microsoft Exchange 2007 e o que o mesmo não daria suporte ao protocolo 

decisão de continuar utilizando o protocolo WebD

reimplementada quase que em sua totalidade. Naquela 

a camada de persistência foi adequada exatamente a como o 

ocolo funcionava, ou seja, passou a existir um forte acoplamento

camada de persistência e a camada de comunicação como foi identificado

da arquitetura encontrado em um documento de apresentação da época, representado 

foi lançada em dezembro de 2007 e denominada V

Arquitetura do Sistema na V1.2. 

Apresentação Técnica do Sistema V1.0. (2008) 
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que no dia 30 de novembro de 2006 iria 

2007 e o que o mesmo não daria suporte ao protocolo 

WebDav, foi mantida e a 

reimplementada quase que em sua totalidade. Naquela 

a camada de persistência foi adequada exatamente a como o 

existir um forte acoplamento lógico entre a 

foi identificado no diagrama 

da arquitetura encontrado em um documento de apresentação da época, representado 

e denominada V1.2 do 
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Essa reimplementação começou a ser planejada em novembro de 2006 e foi 

concluída em dezembro de 2007, ou seja, 13 meses foram necessários para que a 

mesma fosse concluída. 

Ainda em novembro de 2007, foi tomada a decisão de mudar o protocolo, pois o 

mercado já estava utilizando o Microsoft Exchange 2007 e o protocolo que a aplicação 

utilizava no momento não dava suporte ao mesmo. O novo protocolo escolhido foi o 

ActiveSync e devido ao grande acoplamento lógico existente entre a camada de 

persistência e a camada de comunicação, novamente foi necessário realizar um 

refactoring  total da camada da Persistência, denominada neste estudo, como Segunda 

Modificação da Persistência. Esta versão começou a ser implementada em novembro 

de 2007 e foi lançada em novembro de 2008. Mais uma vez praticamente um ano foi 

dedicado para a modificação da camada de persistência devido à mudança de 

protocolo. 

A Figura 12 ilustra as modificações da Persistência ao longo do tempo. 

Figura 12 – Modificações da Persistência ao longo do tempo. 

 

Fonte – Elaboração Própria. 

Os resultados da análise deste subcaso serão relatados na próxima seção. 
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4.1.2.2 Subcaso GuiFramework 

 

Outro subcaso investigado foi relativo ao Framework de GUI, devido o mesmo 

ser responsável por toda a interface visual do sistema e diversas modificações ter 

ocorrido no mesmo ao longo do tempo. 

Em um primeiro momento, na V1.1 do sistema foi tomada a decisão de 

desenvolver o próprio Framework de Gui, em 30/04/2007. No planejamento do mesmo, 

não foram contemplados os requisitos de suporte a funcionalidades touch, pois, 

segundo relato de alguns integrantes da equipe da época, não se acreditava que a 

tecnologia touch, poderia ser tão difundida ao ponto de substituir as tecnologias da 

época, pelo menos não em curto prazo, e outro motivo foi que o objetivo era 

desenvolver um Framework de Gui voltado para as necessidades dos dispositivos 

móveis da época. 

“... durante a criação do Gui Framework não tinha idéia, até já existia um 

celular, mas não parecia ser uma tendência ainda, não era uma coisa popular, 

era um modelo de um fabricante que era mais um palm, pocket pc do que um 

celular, mas não existia nenhuma linha de tendência onde a gente poderia 

visualizar isso...”  (Transcrição de Entrevista com Arquiteto do Projeto, 2011) 

Em setembro de 2008, surgiu a necessidade de porting para um aparelho touch. 

Porém, este porting não foi realizado devido a priorização do porting do sistema V1.2, 

para outro aparelho (que era um aparelho estratégico para o cliente), que estava 

ocorrendo em paralelo. 

Logo após, em novembro de 2008, foi realizado um novo planejamento para 

porting touch. A V1.5 do sistema estava sendo concluída e parte da equipe poderia ser 

alocada para iniciar o projeto touch. Naquele momento acreditava-se em uma 

probabilidade maior em ter que incluir as funcionalidades touch, devido à tendência que 
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o mercado parecia seguir. Em 24 de novembro de 2008, existe um email indicando que 

este projeto foi iniciado. 

“... Pessoal,demos início ao projeto de porting do Sistema V1.5 para celulares de interface 

touch....”(Transcrição do email ‘[Groupware-l] [ATENÇÃO] Novo Branch do Sistema - Versão Touch’, trocado entre Líder 

Técnico e equipe, 2008) 

 E em 27 de novembro de 2008 o mesmo foi cancelado devido a uma medida 

mandatória do cliente, para priorizar a finalização da V1.5 da aplicação e o porting para 

o dispositivo que era estratégico para o cliente. 

Quadro 5 – Desenvolvimento de funcionalidades Touch Full Cancelado. 

Atividade Data Responsável Status 

Touch UI Sistema V1.5 03/dez Membro X  cancelado 

Porting do GUIFramework dinâmico para o Sistema 

V1.5 

03/dez Membro X in progress 

Revisão dos requisitos Touch UI  09/dez Membro X planned 

Fonte - Corte adaptado do documento de WEEKLY Sistema NOV-27-2008 (grifo nosso). 

Em agosto de 2009 surgiu a necessidade de porting para outro aparelho, que 

possuía suporte as funcionalidades touch.  

Segundo evidências encontradas em um email enviado ao cliente três 

possibilidades foram avaliadas para implementar suporte a touch: 

 “...Gerente de projetos X, após discutir bastante com a equipe chegamos 

a algumas conclusões: 

 1. A forma mais simples para iteração com a Aplicação X seria manter a 

virtual command bar fixa. O impacto para modificações na Aplicação X seria 

zero, do ponto de vista do Touch Screen e ele estaria completamente funcional. 
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Desde que ela também seja exibida em modo landscape. Ainda, seguindo o 

mesmo modelo, poderíamos ter uma command bar translúcida, como em vários 

pontos das aplicações nativas, eliminando a necessidade de diminuir a área útil 

de tela, porém nessa solução também temos que exibir a command bar em 

landscape mode. 

 2. A forma mais completa de iteração com a Aplicação X seria 

implementar todo o engine de Touch no GUI framework, porém isso tornaria o 

porting um projeto mais complexo, levando (estimativa de muito alto nível) entre 

2 a 3 meses de implementação (Usando-se um recurso adicional). 

 3. Uma solução híbrida, habilitando Touch somente para as softkeys e 

menus levaria menos tempo, não avaliado por completo, mas em torno de 3 a 

quatro semanas de implementação (Usando-se um recurso adicional). 

 “Foi consenso entre a equipe que a melhor para o momento seria a 

opção 1, seja a command bar fixa ou translúcida, e após o lançamento desse 

porting poderíamos trabalhar focados em uma implementação Touch completa 

para o Sistema...” (Transcrição do email ‘Porting - Sobre UI’, trocado entre o 

Gerente do Projeto e o Gerente do cliente, 2009) 

O cliente solicitou que fosse implementada a sugestão híbrida, apenas para 

modo landscape e então um segundo email com o cronograma contendo o 

replanejamento foi enviado para o mesmo. 

Essa aplicação foi enviada para o cliente em janeiro de 2010 e no início de 2011 

a aplicação foi descontinuada. 

Abaixo segue Figura 13 demonstrativa dos principais eventos ocorridos ao longo 

do tempo. 
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Figura 13– Principais Eventos ocorridos ao longo do ciclo de vida do GuiFramework 

 

Fonte – Elaboração própria. 

4.1.2.3 Subcaso Automatizador de Inclusão de Nova Língua 

 

Em um primeiro momento, foi tomada a decisão de incluir um arquivo .xml para 

facilitar a inclusão de labels na aplicação, isso foi em 16 de abril de 2007. Tem-se um 

cronograma de setembro de 2007, com a informação de que dois dias eram 

necessários para inclusão de uma nova língua na aplicação, com uma pessoa alocada 

(O cronograma para a inclusão da língua espanhol deixa esta evidência clara, veja no 

Quadro 6).  

Quadro 6 – Tempo para inclusão de nova língua com processo manual. 

 
Fonte - Corte Adaptado do Cronograma Melhorias de Porting do Sistema X_V1.1 (2007) 

 Segundo verificação com colaborador envolvido no desenvolvimento da 

aplicação, naquele momento até se pensou em automatizar tudo, porém acreditava-se 

que a probabilidade era baixa de que a aplicação fosse traduzida para muitas outras 

línguas, por isso, manteve-se este processo manual. 
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Em um segundo momento em 09 dezembro de 2009, foram encontrados emails 

solicitando a tradução para 7 novas línguas européias, para um determinado aparelho. 

(Alemão, Francês, Italiano, Holandês, Húngaro, Sérvio e Esloveno). Segundo entrevista 

com colaborador neste momento se pensou em automatizar, mas não foi realizada a 

implementação por causa do tempo que estava muito apertado para a entrega do 

porting de determinado aparelho com as línguas solicitadas. O Quadro 7, contêm parte 

de uma tabela que foi enviada por email e demonstra a relação de horas extras 

realizadas por causa destas traduções. 

 

Quadro 7 - Horas Extras Inclusão de Novas Línguas 

Dezembro 

  
Sexta-
feira 

Segunda-
feira 

Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira TOTAL 

  11/dez 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan 18/jan   

Colaborador 1 5,5 5,5 1,5 1 4 6,5 24 

Colaborador 2 5,5           5,5 

Colaborador 3 5,5           5,5 

Colaborador 4 5,5           5,5 

Colaborador 5 5,5 5,5 1,5 1 4 6,5 24 

Colaborador 6           6 6 
Fonte - Corte Adaptado da Tabela de Horas Extras (2009). 

No dia 03 de fevereiro de 2010 através de email envido por membro da equipe 

do cliente, foi informado a equipe de desenvolvimento que era necessário uma nova 

tradução para a língua Turca e que novas demandas de traduções surgiriam, visto que, 

a aplicação estava entrando nos mercados do Sudeste Asiático e Oriente Médio.  

“...Bom dia Gerente de Projetos X, 

Nosso Aparelho X originalmente comercializado na Europa está entrando nos 
mercados do Oriente Médio e Sudeste Asiático. Com isso, novos pedidos de 
tradução do Sistema X estão sendo requisitados. A primeira língua a entrar é o 
Turco, mas outras estão sendo cogitadas também. 
Para facilitar o nosso trabalho, estamos negociando para que os times da 
Europa nos enviem o XML com as novas línguas ao invés da planilha Excel. A 
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nova tradução para o Turco já está incluída no XML em anexo com o language 
code “tr” 
Por favor gere ainda hoje uma release do Aparelho X adicionando o idioma 
Turco. Qualquer duvida me procure. 
Obrigado...”, (Email trocado entre Gerente do cliente e Gerente do Projeto, 
2010). 
 

Logo após em 19 de fevereiro de 2010 surgiu a necessidade de tradução para 6 

novas línguas; farsi, chinês simplificado, tailandês, vietnamita, malásia e indonésia. 

Em um terceiro momento em 22 de fevereiro de 2010, baseado em análise de 

código da aplicação, emails trocados, log do CVS e verificação com pessoas alocadas 

no projeto, foram encontradas evidências de que a aplicação possuía uma nova feature, 

onde o processo de inclusão de uma nova língua passou a ser feito de forma 

automática. O esforço de dois dias (com 1 recurso alocado) para a inclusão de uma 

nova tradução de forma manual, diminui para um esforço de 2 horas (com 1 recurso 

alocado). 

E 13 meses depois a aplicação foi descontinuada, pois não fazia mais parte da 

estratégia de negócio do cliente evoluir a mesma e dar continuidade.  

Segue Figura 14 demonstrativa do problema ao longo do tempo. 

 
Figura 14 – Principais eventos ocorridos ao longo do ciclo de vida do Automatizador de inclusão 
de Nova Língua 
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Fonte – Elaboração própria. 

 

4.2 CONCEITOS 

 

Em um segundo momento foi realizada uma análise e classificação mais 

detalhada de cada subcaso, para isso, foi utilizado o conceito macro da metáfora de 

Cunnignham e os sub-conceitos das categorias que a compõe: 

• Decisão: momento em que se opta por contrair a dívida. 

• Benefício: motivo pelo qual decide-se contrair a dívida. 

• Dívida: opção de fazer algo em detrimento de outra coisa, (algo tem que ser 

pago, por alguma coisa que deixou de ser feita). 

• Juros: custo derivado da decisão tomada, gerados ao longo do tempo.  

• Pagamento: montante resultante dos juros gerados pelo Débito contraído, 

momento entre que se contraiu a dívida até o momento em que a mesma foi 

quitada. 
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4.2.1 Classificação dos subcasos segundo a metáfora 

 

Cada subcaso foi observado seguindo os conceitos supracitados e o resultado 

desta análise, por categoria será detalhado abaixo: 

4.2.1.1 Em relação à categoria Decisão 

a) Subcaso Persistência 

Neste subcaso foram identificadas três importantes decisões tomadas: 

No momento da retirada do servidor: 

• Decisão Tomada 01: Foi implementada uma persistência mais simplória, 

voltada apenas para atender a demanda do momento. 

No momento em que a aplicação apresentava muitos problemas, de 

desempenho e adaptabilidade. 

• Decisão Tomada 02: Foi reescrita toda a camada da persistência com 

forte acoplamento lógico com a camada de comunicação (ou seja, a 

mesma era extremamente dependente e voltada ao protocolo usado 

naquele momento). 

No momento em que ocorreu a mudança do protocolo. 

• Decisão Tomada 03: Novamente a camada da persistência foi 

reescrita, pois, devido ao forte acoplamento anterior, não teria como 

ser reaproveitada para o novo protocolo. 
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b) Subcaso GuiFramework 

Neste subcaso aconteceram três importantes decisões 

No momento em que o protótipo da aplicação foi provado e a mesma se 

tornou um produto de mercado. 

• Decisão Tomada 01: Foi implementado o próprio Framework de Gui, 

sem suporte a funcionalidades touch. 

No momento em que demandas de porting para celulares touch 

começaram a surgir. 

• Decisão Tomada 02: Não foi implementado suporte a funcionalidades 

touch full. 

No momento em que dispositivos com funcionalidades touch estavam 

dominando o mercado e surgiu uma nova necessidade de porting para um 

dispositivo que suportava tais funcionalidades e devido a importância 

desse porting o mesmo não poderia ser ignorado/cancelado. 

• Decisão Tomada 03: Foi implementado apenas algumas poucas 

funcionalidades de suporte a touch voltadas exclusivamente para o 

dispositivo portado. 

 

c) Subcaso Automatizador de Inclusão de Nova Língua 

Neste subcaso as seguintes decisões tiveram grande relevância ao longo 

da história do sistema. 

No momento em que a primeira versão da aplicação foi desenvolvida. 
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• Decisão Tomada 01: Foi Implementado uma forma manual de se fazer 

traduções. 

No momento em que a aplicação começou a ganhar o mercado mundial. E 

a tradução para 7 novas línguas foi solicitada. 

• Decisão Tomada 02: Foi mantido o processo de inclusão de nova 

língua de forma manual. 

No momento em que a tradução para mais 9 línguas foi solicitada. 

• Decisão Tomada 03: Foi implementado o Automatizador do Processo 

de Tradução. 

Ao analisar em maior granularidade cada subcaso, foram identificadas estas 

importantes decisões. No subcaso da Persistência depois de identificadas as 

motivações das decisões, conclui-se que a Decisão Tomada 01, foi assertiva devido 

naquele momento não se ter condições de traçar os rumos que a aplicação iria tomar 

em longo prazo. Em relação à Decisão Tomada 03, conclui-se que foi assertiva devido 

ao fato de o mercado já estar exigindo outra tecnologia e o protocolo Webdav não dava 

suporte a mesma, chamaria a mesma de inevitável. E em relação à Decisão Tomada 

02, foram encontradas fortes evidências de indução a Débito Técnico, os detalhes 

sobre essas evidências serão relatados na próxima seção. 

Ao analisar o subcaso GuiFramework, conclui-se que a Decisão Tomada 01, foi 

assertiva pois, tecnologias touch não eram difundidas no mercado na época. E o risco 

de apostar nas mesmas naquele momento versus o tempo que se levaria para 

implementar tais funcionalidades, resultaria em um atraso muito grande no lançamento 

da aplicação. Em relação à Decisão Tomada 02, foi considerada a mesma assertiva, 

levando em conta que a aplicação foi descontinuada em março de 2011 e poucos 

portings para dispositivos touch foram realizados, detalhes sobre esforço economizado 

desta decisão serão detalhados nas próximas seções. E em relação à Decisão Tomada 
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03, pode-se considerar que novamente a mesma foi assertiva, devido ao baixo esforço 

dedicado para a implementação e a não realização de novos portings touch, detalhes 

de esforço da mesma serão demonstrados nas próximas seções. 

Em relação as decisões tomadas no caso Automatizador de Inclusão de Nova 

Língua, ao analisar a Decisão Tomada 01, conclui-se que a mesma foi assertiva visto 

que no início o sistema foi traduzido apenas para 3 línguas e não se possuía a visão de 

tamanha força e grandeza que o sistema tomaria. Em relação à Decisão Tomada 02, 

encontrou-se evidências de que a mesma inferiu em Débito Técnico, um detalhamento 

sobre a mesma será discorrido nas próximas seções. E em relação à Decisão Tomada 

03, concluiu-se que a mesma foi assertiva visto que um grande esforço foi 

economizado. 

No Quadro 8 é sumarizado as decisões tomadas e não tomadas e as motivações 

das mesmas. 
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Quadro 8 - Sumarização da caracterização e classificação das decisões tomadas nos subcasos estudados. 

Caso Decisão não Tomada Decisão Tomada 
Motivação da Decisão 

Tomada 
Classificação 

Persistência 

Desenvolvimento de 

uma persistência mais 

evoluída 

Desenvolvimento de uma 

persistência simplória 

apenas adequada ao 

protocolo de comunicação 

Necessidade de lançar o 

produto no mercado – 

Time – to – Market 

Evidências de que não 

gerou DT 

Reescrita da camada de 

Persistência sem que a 

mesma fosse acoplada 

ao protocolo 

Reescrita da camada de 

Persistência fortemente 

acoplada a camada de 

comunicação. (Adaptada 

ao protocolo WebDav) 

Foco em melhorar 

desempenho. 

Evidências de que 

gerou DT. 

Reescrita da Camada de 

Persistência, adaptada 

ao protocolo. 

Reescrita da Camada de 

Persistência para se 

adequar ao novo 

Protocolo de 

Comunicação (Active Sync) 

Protocolo anterior não 

daria mais suporte ao 

Microsoft Exchange 2007 

que estava no mercado. 

Evidências de que não 

gerou DT 

GuiFramework Não desenvolver o Foi desenvolvido o próprio Necessidade de uma UI Evidências de que não 
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Framework de GUI Framework de GUI.  mais rica do que a MIDP 

do Java poderia suportar 

gerou DT 

Implementar suporte as 

Funcionalidades 

TouchFull 

 

Não foi implementado 

suporte as 

funcionalidades TouchFull 

Necessidade de priorizar 

os portings que estavam 

acontecendo no momento 

visto que eram 

estrategicamente de suma 

importância para o 

cliente. 

Evidências de que não 

gerou DT 

Implementar suporte a 

funcionalidades 

TouchFull 

Foi implementado 

apenas suporte a 

funcionalidades Touch 

voltadas para o dispositivo 

que foi feito o porting. 

Time-to- Market 
Evidências de que não 

gerou DT 

Automatizador de 

Inclusão de Nova 

Língua 

Desenvolver 

Automatizador. 

Foi mantido o processo de 

Inclusão de nova língua de 

forma manual 

Necessidade de tradução 

para apenas três línguas; 

português, inglês e 

espanhol. 

Evidências de que não 

gerou DT 

Desenvolver Processo de Inclusão de Time-to-Market Evidências de que 
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Automatizador. Nova Língua foi mantido 

de forma manual. 

gerou DT 

Manter manual processo 

de inclusão de nova 

língua. 

Desenvolvimento de 

Automatizador de 

Processo de Inclusão de 

nova tradução. 

Muitas solicitações de 

novas traduções. 

Evidências de que não 

gerou DT 

Fonte – Elaboração própria. 
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4.2.1.2 Em relação à categoria Benefício 

a) Subcaso Persistência 

Em relação à Decisão Tomada 01. 

• Benefício: Menor tempo de esforço dispensado, importante lançar a 

aplicação no mercado. 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Benefício: Evoluir o quanto antes a camada de Persistência da 

aplicação em menor tempo possível, para a V1.2 do sistema, visto 

que a mesma já estava no mercado. 

Em relação à Decisão Tomada 03. 

• Benefício: Tornar viável a aplicação para suportar tecnologias do 

momento. 

 

b) Subcaso GuiFramework 

Em relação à Decisão Tomada 01. 

• Benefício: Menor tempo de esforço despendido para lançar a 

primeira versão da aplicação no mercado. 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Benefício: Priorizar porting de dispositivo que estava sendo 

realizado naquele momento, pois o mesmo era estrategicamente 

muito importante para o cliente. 

Em relação à Decisão Tomada 03. 
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• Benefício: Menor tempo despendido para implementação, fazendo 

com que o lançamento do porting para o dispositivo com suporte a 

funcionalidades touch pudesse ser lançado em menor tempo. 

 

c) Subcaso Automatizador de Inclusão de Nova Língua. 

Em relação à Decisão Tomada 01. 

• Benefício: Economia de esforço do desenvolvimento do 

automatizador, visto que, a necessidade no momento, era para 

apenas 3 traduções. 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Benefício: Economia de esforço do desenvolvimento do 

automatizador. 

Em relação à Decisão Tomada 03. 

• Benefício: Economia do esforço de se realizar o processo manual 

para tantas traduções. 

 

4.2.1.3 Em relação à categoria Dívida 

 

a) Subcaso Persistência 

A Decisão Tomada 01 não foi classificada nesta categoria, pois não foram 

encontradas evidências de que a mesma levou a contração de uma dívida. E em 

relação à Decisão Tomada 03, esta também, não foi classificada nesta categoria, pois 

foi a mesma que derivou o pagamento da dívida. 
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Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Dívida: Ter optado por não implementar uma camada de persistência com 

uma arquitetura mais independe da camada de comunicação, assumindo o 

risco de reescrita no futuro, visto que se sabia que o mesmo iria mudar. 

 

b) Subcaso GuiFramework 

A Decisão Tomada 01, não foi classificada neste subcaso, pois não foram 

encontradas evidências de que a mesma teria gerado a contração de uma dívida. As 

outras decisões foram consideradas, pois há uma contração de dívida que poderia ou 

não ser paga no futuro. 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Dívida: Assumir o risco de não implementar suporte a funcionalidades touch full 

mesmo sabendo que dispositivos com esta funcionalidade eram uma forte 

tendência do mercado. 

 

Em relação à DecisãoTomada 03.  

• Dívida: Assumir o risco de que seria preciso em um momento futuro 

adaptar toda a aplicação para suportar touch full, gerando assim retrabalho. 

 

c) Subcaso Automatizador de Inclusão de Nova Língua. 

Em relação à Decisão Tomada 03, esta não foi classificada pois, a mesma deriva 

o momento em que ocorre o pagamento da dívida. 
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Em relação à Decisão Tomada 01. 

• Dívida: Esforço acumulado de se realizar as traduções manualmente. 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Dívida: Esforço acumulado de se realizar as traduções manualmente. 

 

4.2.1.4 Em relação à categoria Juros. 

 

a) Subcaso Persistência 

Em relação à categoria Juros, como na categoria passada a Decisão Tomada 01 

não foi considerada visto que, nenhuma evidência foi encontrada de que uma dívida 

tivesse sido contraída neste momento. 

Em relação à Decisão Tomada 03. 

• Juros: Montante acumulado do instante em que se tomou a decisão de fazer a 

persistência acoplada com o protocolo de comunicação, até o momento em 

que a dívida foi paga na forma de reimplementação da mesma.  

 

b) Subcaso GuiFramework 

Neste subcaso, a Decisão Tomada 01, não foi considerada, pois, não foram 

encontradas evidências de dívidas contraídas até este momento incluindo o mesmo. 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Juros: Montante acumulado do momento em que se optou por não 

implementar touch, até o momento em que foi preciso implementar. 
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Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Juros: Montante acumulado do momento em que se optou por não adicionar 

todas as funcionalidades de touch na aplicação, até o momento em que seria 

necessário implementar. 

 

c) Subcaso Automatizador de Inclusão de Nova Língua. 

A Decisão Tomada 03, não foi classificada nesta categoria visto que, foi a 

mesma que derivou o pagamento da dívida. 

Em relação à Decisão Tomada 01. 

• Juros: Montante acumulado do momento em que optou-se por não 

automatizar o processo de inclusão de nova linguagem até o momento em 

que o mesmo foi implementado. 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Juros: Montante acumulado do momento em que novamente optou-se por 

não automatizar o processo de inclusão de nova linguagem até o momento 

em que o mesmo foi implementado. 

 

4.2.1.5 Em relação à categoria Pagamento 

 

As Decisões Tomadas 01, não foram consideradas visto que se as mesmas 

foram consideradas assertivas, pois não inferiram em Débito Técnico, as outras foram 

consideradas no momento da classificação para serem investigadas em maiores 

detalhes no momento em que se buscou evidências sobre impacto causado.   
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a) Subcaso Persistência 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Pagamento: Esforço despendido para fazer a primeira reescrita. 

Em relação à Decisão Tomada 03. 

• Pagamento: Esforço despendido para fazer novamente a reescrita. 

 

b) Subcaso GuiFramework 

Neste caso a Decisão Tomada 02 continuou sendo observada, para entender se 

a mesma incorreu ou não em Débito Técnico. 

Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Pagamento: Esforço dispensado para implementar suporte a funcionalidades 

touch full, caso viesse a ser necessário. 

Em relação à Decisão Tomada 03. 

• Pagamento: Esforço para implementar suporte a funcionalidades touch full, 

para se adequar as funcionalidades do dispositivo, para qual a aplicação foi 

portada.  

 

c) Subcaso Automatizador de Inclusão de Nova Língua. 

A Decisão Tomada 01, não foi considerada neste momento, pois, não existiam 

evidências de que a mesma tenha gerado a contração de uma dívida. 
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Em relação à Decisão Tomada 02. 

• Pagamento: Esforço despendido para fazer a tradução manual. 

Em relação à Decisão Tomada 03. 

• Pagamento: Esforço de implementar o automatizador. 

Após os casos terem sido caracterizados e classificados em cada categoria, 

foram coletadas evidências das conseqüências de cada decisão e o impacto 

gerado em relação à variável esforço. 

A Figura 15 demonstra um resumo da classificação de cada subcaso em relação 

à classificação relatada acima para cada categoria da metáfora de Débito 

Técnico. 

 

Figura 15 – Sumarização da classificação de cada subcaso. 

 

Fonte – Elaboração Própria 

Abaixo os custos em números pagos e economizados em cada decisão. 
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4.1.2 Impacto relativo à Persistência 

 

As evidências indicam que o momento em que foi contraído a dívida foi na 

Decisão Tomada 02.  

No momento da Decisão Tomada 02, para implementar a nova persistência 

foram necessários 12 meses entre planejamento, implementação e testes. 

Neste subcaso, não foi identificado registros em cronogramas dos primeiros 

planejamentos da implementação da camada de persistência. Pois, naquela época, era 

utilizado um servidor que armazenava todas as informações cadastradas na ferramenta 

utilizada para o gerenciamento do projeto e não foi possível recuperar as mesmas.  

Por isso, foi realizado um cálculo aproximado do esforço que teria sido necessário 

para implementar tais funcionalidades naquele momento passado. Este cálculo foi 

realizado, fazendo a remontagem dos backlogs dos dois momentos de reescrita e 

também foi feita uma análise da quantidade de linhas modificadas.  

Como se sabe qual foi o esforço do pagamento da dívida, para cada 

funcionalidade que se repetia nos backlogs, era designado um esforço estimado 

baseado no esforço despendido para implementar a mesma no presente. Assim, 

chegou-se a um valor total em horas de esforço despendido para a implementação da 

primeira reescrita, através da análise da quantidade de linhas de código, modificadas e 

inseridas era possível confrontar se o esforço estimado era válido.  

E a diferença entre o esforço aproximado despendido para a primeira reescrita, foi 

considerado o montante de juros pagos. 

A Figura 16 abaixo ilustra como o cálculo foi realizado. 

 



 

 

Figura 16 – Cálculo dos juros

Fonte – Adaptado de Rebeka (2011)

O custo total que este projeto teve após as duas reescritas da Persistência pode 

ser resumido na seguinte fórmula:

CTOTAL = CXD3 + C

Sendo que o Custo de X

implementações; o Custo Y, é o cu

versão da aplicação que estava no mercado

passar quase um ano sem atender os usuário

mercado (Este custo não foi utilizado vist

Aplicando os valores a fórmula, tem

CTOTAL = CXD3 + CY

CTOTAL = 1567 + 975+ 

Sendo que o custo de 

CXD3=R(ED1) + R(E

Cálculo dos juros.

Rebeka (2011) 

O custo total que este projeto teve após as duas reescritas da Persistência pode 

ser resumido na seguinte fórmula: 

+ CY + CZ. 

Sendo que o Custo de XD3 é o custo em esforço que se teve para fazer todas as 

implementações; o Custo Y, é o custo que se teve para realizar a manutenção da 

versão da aplicação que estava no mercado e o Custo Z é o custo que se pagou por 

passar quase um ano sem atender os usuários com uma aplicação mais robusta no 

mercado (Este custo não foi utilizado visto que não foi possível obter 

Aplicando os valores a fórmula, tem-se um custo total final de:

Y + CZ. 

+ 975+ - = 2542. 

Sendo que o custo de CXD3 foi encontrado utilizando a seguinte f

) + R(ED2) + R(AD2) + R(ED3)  
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O custo total que este projeto teve após as duas reescritas da Persistência pode 

é o custo em esforço que se teve para fazer todas as 

sto que se teve para realizar a manutenção da 

e o Custo Z é o custo que se pagou por 

s com uma aplicação mais robusta no 

o que não foi possível obter o mesmo). 

se um custo total final de: 

foi encontrado utilizando a seguinte fórmula. 



 

 

CXD3 = 478 + 298 +

Logo, levando em conta que acredita

ED1 foi assertiva o custo em juros pago foi calculado a partir do momento da tomada de 

decisão ED2 até ED3, mais o custo de acoplar

• CXD1 =  R(ED1) = 
• Juros = CTOTAL

• Juros = 2542 – 478

Quitar a dívida neste momento,

de trabalho. 

O Gráfico 1 ilustra esta diferença, deixando claro o grande impacto do pagamento 

da dívida. 

Gráfico 1 – Custo Relativo 

Fonte - Elaboração Própria.

Abaixo, o Gráfico 2

momento da primeira reescrita da persistência e no momento da segunda reescrita da 

persistência, para chegar a estes dados fo
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D1

+514 +277 = 1567.  

Logo, levando em conta que acredita-se que o momento da tomada de decisão 

foi assertiva o custo em juros pago foi calculado a partir do momento da tomada de 

mais o custo de acoplar AD2. 

) = 478. 
TOTAL – R(ED1)   

478 = 2064 hs/homem. 

a dívida neste momento, pagou-se um juro em esforço 

O Gráfico 1 ilustra esta diferença, deixando claro o grande impacto do pagamento 

Custo Relativo à Esforço de Modificação da Persistência 

Elaboração Própria. 

2 demonstra as alterações de linhas de código no sistema, no 

momento da primeira reescrita da persistência e no momento da segunda reescrita da 

persistência, para chegar a estes dados foi utilizada uma

D1 CTOTAL Juros
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se que o momento da tomada de decisão 

foi assertiva o custo em juros pago foi calculado a partir do momento da tomada de 

em esforço de 2064hs/homem 

O Gráfico 1 ilustra esta diferença, deixando claro o grande impacto do pagamento 

 

alterações de linhas de código no sistema, no 

momento da primeira reescrita da persistência e no momento da segunda reescrita da 

uma ferramenta chamada 



 

 

UnifiedCodeCount (UCC)

da mesma foram adapta

Foram comparadas duas releases: 

implementação em ambos momentos.

Gráfico 2 - Linhas de Código Modificadas nos dois Momentos de Reescrita da Persistência

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte – Elaboração própria.
 

Como podemos observar 

inclusas e outras deletadas o que comprova que a mesma foi reescrita quase que 

completamente. Mas que

dívida foram maiores ainda, comprovando o pagamento dos juros.

E abaixo Gráfico 3

da sua vida histórica. 

 

Gráfico 3– Comparação de Linhas de Código X Releases
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UnifiedCodeCount (UCC) que compara e conta linhas de código e alguns parâmetros 

adaptados, (Por Antonio Cavalcanti Junior arquiteto do projeto).  

duas releases: uma antes da implementação e uma pós 

entação em ambos momentos. 

Linhas de Código Modificadas nos dois Momentos de Reescrita da Persistência

Elaboração própria. 

Como podemos observar em ambos os momentos muitas linhas

inclusas e outras deletadas o que comprova que a mesma foi reescrita quase que 

Mas que as modificações necessárias no momento do pagamento da 

iores ainda, comprovando o pagamento dos juros.

3, demonstrando modificações relativas 

Comparação de Linhas de Código X Releases 

Primeira Reescrita da 
Persistência

Segunda Reescrita da 
Persistência
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e conta linhas de código e alguns parâmetros 

(Por Antonio Cavalcanti Junior arquiteto do projeto).  

uma antes da implementação e uma pós 

Linhas de Código Modificadas nos dois Momentos de Reescrita da Persistência 

momentos muitas linhas de código foram 

inclusas e outras deletadas o que comprova que a mesma foi reescrita quase que 

as modificações necessárias no momento do pagamento da 

iores ainda, comprovando o pagamento dos juros. 

do modificações relativas à persistência ao longo 

Primeira Reescrita da 
Persistência

Segunda Reescrita da 
Persistência



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte – Elaboração própria.

 
 
O gráfico acima nos mostra a modificação da persistência desde a primeira 

release da aplicação até uma após a última grande reestruturação da persistência, 

como podemos observar a mesma teve grande impacto entre dezembro de 2006 e 

junho de 2007 quando foi 

entre fevereiro de 2008 e dezembro de 2008 onde foi realizada a segunda reescrita da 

aplicação. 

 

4.1.3 Impacto relativo a 

 

No primeiro momento em que 

(em novembro de 2008), o seguinte esforço é estimado e planejado:

• Esforço estimado 

• Esforço estimado 

• Esforço estimado
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Elaboração própria. 

O gráfico acima nos mostra a modificação da persistência desde a primeira 

da aplicação até uma após a última grande reestruturação da persistência, 

como podemos observar a mesma teve grande impacto entre dezembro de 2006 e 

junho de 2007 quando foi realizada a primeira reescrita. E um impacto maior ainda 

entre fevereiro de 2008 e dezembro de 2008 onde foi realizada a segunda reescrita da 

Impacto relativo a GuiFramework 

rimeiro momento em que se cogita implementar funcionalidades 

, o seguinte esforço é estimado e planejado:

estimado = 31dias * 3 recursos alocados  

estimado = 744 hs/homem. 

estimado= 13dias * 8 recursos alocados  

New Lines

Deleted Lines

Modified Lines

Unmodified Lines
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O gráfico acima nos mostra a modificação da persistência desde a primeira 

da aplicação até uma após a última grande reestruturação da persistência, 

como podemos observar a mesma teve grande impacto entre dezembro de 2006 e 

um impacto maior ainda 

entre fevereiro de 2008 e dezembro de 2008 onde foi realizada a segunda reescrita da 

se cogita implementar funcionalidades touchfull 

, o seguinte esforço é estimado e planejado: 

New Lines

Deleted Lines

Modified Lines

Unmodified Lines
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• Esforço estimado= 832 hs/homem. 

• Esforço Total (estimado) =744hs + 832hs 

• Esforço Total (estimado) = 1576 hs/homem. 

Porém, esta implementação não é realizada. E tempos depois por solicitação do 

o é implementa do apenas algumas funcionalidades de suporte a touch, voltadas para o 

dispositivo que seria realizado o porting e então segundo email e cronograma o 

seguinte esforço é estimado: 

• Esforço realizado = 6 dias *16hs recurso (8h/dia cada recurso) 

• Esforço realizado = 96hs. 

Essa aplicação foi enviada para o cliente em janeiro de 2010 e no início de 2011 

a aplicação SMB foi descontinuada. 

• Horas touch full planejadas=1576hs/homem 

• Horas touch para adaptação a aparelho X=96hs 

• Horas economizadas = 1576 – 96  

• Horas economizadas =1480 hs/homem (185 dias de trabalho) 

Ter tomado a decisão de não implementar suporte a funcionalidades touch, além 

de não gerar Débito Técnico, o esforço economizado foi de 1480hs/homem. 

O gráfico 4 ilustra o impacto da mudança realizada na GuiFramework, no 

momento do pagamento da dívida. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4 – Impacto do pagamento da d

Fonte – Elaboração própria. 

4.1.4impacto relativo 

Neste subcaso na 

língua era feito manual 

baixa, o custo que se tinha para incluir uma nova língua era:

• Esforço Manual

• Esforço Manual= 

• Esforço Manual

• Esforço Total= 32hs

Ou seja, custou 16

neste momento duas traduções foram realizadas (Inglês e Espanhol), 

total de 32hs/homem de esforço de trabalho para se fazer de forma manual.

No momento da Decisão Tomada 02, 

traduções manuais e era sabido

custou: 

• Esforço Manual

0
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Custo Relativo a Esforço 

Impacto do pagamento da dívida no Subcaso GuiFramework.

impacto relativo ao Automatizador de Inclusão de Nova L

caso na Decisão Tomada 01, onde o processo de inclusão de 

 e a acreditava-se que a probabilidade de novas inclusões era 

, o custo que se tinha para incluir uma nova língua era: 

Esforço Manual = 2(dias) * 8hs(recurso alocado/dia) 

Esforço Manual= 16hs. 

Esforço Manual = 2(línguas) * 16hs  

Esforço Total= 32hs/homem. 

16hs/homem para cada inclusão de nova tradução.

neste momento duas traduções foram realizadas (Inglês e Espanhol), 

de esforço de trabalho para se fazer de forma manual.

Decisão Tomada 02, onde optou-se por continuar

era sabido que a probabilidade de novas traduções

Esforço Manual: 7(línguas asiáticas) * 16 (2 dias de trabalho)

Esforço Estimado Esforço  Realizado Horas Economizadas

Relativo a Esforço Hora/Homem

105 

 

matizador de Inclusão de Nova Língua 

, onde o processo de inclusão de nova 

probabilidade de novas inclusões era 

para cada inclusão de nova tradução. Sendo que 

neste momento duas traduções foram realizadas (Inglês e Espanhol), teve-se um custo 

de esforço de trabalho para se fazer de forma manual. 

se por continuar a fazer as 

probabilidade de novas traduções era alta, 

(2 dias de trabalho) 

Horas Economizadas

Hora/Homem



 

 

• Horas Extras =

• Esforço Manual=

• Esforço Manual=171,5hs

O gráfico 5 ilustra o custo que se teve para realizar as inclusões de novas 

traduções de forma manual que foram detalhadas acima.

Gráfico 5 – Custo relativo a inclusão de traduções de forma manual.

Fonte – Elaboração Própria.

 

Caso nesse momento o processo já tivesse sido automatizado o custo em esforço 

seria: 

• Esforço Automatizado:

• Esforço Automatizado

 

Ter tomada esta decisão neste momento poderia ter 

horas de trabalho. 

Ainda podemos considerar que 

de esforço que precisaria ser 

abaixo é calculado qual seria este custo
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Esforço Manual 

Custo Relativo a  Esforço Hora/Homem

Horas Extras = 59,5hs 

Esforço Manual= 59,8hs + 112hs. 

Esforço Manual=171,5hs/homem. 

O gráfico 5 ilustra o custo que se teve para realizar as inclusões de novas 

traduções de forma manual que foram detalhadas acima. 

Custo relativo a inclusão de traduções de forma manual. 

Elaboração Própria. 

Caso nesse momento o processo já tivesse sido automatizado o custo em esforço 

utomatizado: 7(línguas asiáticas) *2 hs (tempo 

Esforço Automatizado=14hs. 

Ter tomada esta decisão neste momento poderia ter gerado uma 

Ainda podemos considerar que teria custado um pouco mais

esforço que precisaria ser investido no desenvolvimento do automatizador

abaixo é calculado qual seria este custo: 

Esforço Manual Horas Extra Esforço Manual 
(Total) Automatizado

Custo Relativo a  Esforço Hora/Homem
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O gráfico 5 ilustra o custo que se teve para realizar as inclusões de novas 

 

Caso nesse momento o processo já tivesse sido automatizado o custo em esforço 

(tempo por tradução) 

gerado uma economia de 98 

custado um pouco mais, pois teria o adicional 

desenvolvimento do automatizador, por isso, 

Esforço 
Automatizado

Custo Relativo a  Esforço Hora/Homem
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• Horas de uma pessoa alocada = 5 dias * 8hs/dia 

• Esforço =5*8   

• Esforço= 40hs/homem. 

Logo se fizéssemos a soma do custo de automatizar, mais o custo das traduções 

realizadas de forma automática e diminuíssemos do total do esforço gasto para 

inclusão manual, teríamos: 

• Esforço Total = Esforço Manual - (Esforço de Implementar Automatizador + 

Esforço Automatizado)  

• Esforço Total = 171,5 - (40+14) 

• Esforço Total = 117,5hs/homem. 

Se a dívida tivesse sido paga neste momento ainda sim existiria uma economia 

de 58hs de trabalho. 

Como a dívida foi paga apenas no momento da Decisão Tomada 03, os juros 

acumulados foram: 

• Esforço Manual de 7 traduções = 171,5hs 

• Esforço Automático de 7 traduções = 14hs 

• Esforço de Implementação do Automatizador = 40hs 

• Juros = 171,5-12 

• Juros =159,5hs 

O pagamento da dívida neste momento teve um custo de159, 5hs de trabalho. 

O Gráfico 6 sumariza os custos detalhados acima, onde temos o custo de fazer o 

processo de inclusão automático, mais o custo de se desenvolver o processo 

automático comparado com o custo de se implemntar a inclusão das traduções de 

forma manual. 

Gráfico 6 – Custo relativo a fazer novas traduções manualmente, mais o custo que se levou para 
desenvolver o automatizador. 



 

 

Fonte – Elaboração Própria.

Por outro lado ter implementado o processo de inclusão de novas traduções de 

forma automática agora, gerou um e

Inclusões de Novas Línguas pós 

(turco, farsi, chinês simplificado, tailandês, vietnamita, malásia e indonésia)

• Esforço Manual

• Esforço Manual = 112hs.

• Esforço Automatizado

• Esforço Automatizado=14hs.

• Esforço Economizado

• Esforço Economizado= 98hs.

 

O Gráfico 7 deixa claro que ter feito no momento da Decisão tomada 03, 

ainda foi melhor do que nunca ter feito, ou seja, fazer antes tarde do que nunca 

em determinados casos ainda pode ser a melhor opção.
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Elaboração Própria. 

Por outro lado ter implementado o processo de inclusão de novas traduções de 

forma automática agora, gerou um esforço economizado de 98 horas de trabalho.

Inclusões de Novas Línguas pós automatização: 7 novas línguas asiáticas 

farsi, chinês simplificado, tailandês, vietnamita, malásia e indonésia)

Esforço Manual= 16hs*7 

Esforço Manual = 112hs. 

Automatizado= 7*2  

Esforço Automatizado=14hs. 

Esforço Economizado= 112 -14 

Esforço Economizado= 98hs. 

O Gráfico 7 deixa claro que ter feito no momento da Decisão tomada 03, 

ainda foi melhor do que nunca ter feito, ou seja, fazer antes tarde do que nunca 

m determinados casos ainda pode ser a melhor opção. 

Custo  Relativo a Esforço Hora/Homem
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Por outro lado ter implementado o processo de inclusão de novas traduções de 

horas de trabalho. 

7 novas línguas asiáticas 

farsi, chinês simplificado, tailandês, vietnamita, malásia e indonésia). 

O Gráfico 7 deixa claro que ter feito no momento da Decisão tomada 03, 

ainda foi melhor do que nunca ter feito, ou seja, fazer antes tarde do que nunca 

Custo  Relativo a Esforço Hora/Homem



 

 

 

Gráfico 7 – Sumarização do esforço gasto para fazer novas traduções após o processo de inclusão de 
nova língua ter sido automarizado.

Fonte – Elaboração Própria.

 

4.3 CONCLUSÕES
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Decisão Tomada 02, conscientemente optar 

persistência fortemente acoplada com a camada de comunicação, mesmo já possuindo 

a informação de que o proto

precisou ser paga meses depois no momento da 

altíssimo de 486hs/homem

Em relação ao sub

não implementar touch foi assertiva

de trabalho. Este é um tipo de decisão q
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Sumarização do esforço gasto para fazer novas traduções após o processo de inclusão de 
nova língua ter sido automarizado. 

Elaboração Própria. 

CONCLUSÕES 

subcaso Persistência conclui-se que o fato de no momento de 

, conscientemente optar pela implementação

persistência fortemente acoplada com a camada de comunicação, mesmo já possuindo 

a informação de que o protocolo teria que mudar, implicou na co

ser paga meses depois no momento da Decisão Tomada 03

486hs/homem. 

subcaso GuiFramework, conclui-se que ter tomado a decisão de 

foi assertiva, pois o esforço economizado foi de 1480hs

tipo de decisão que evitou custos desnecessários e não gerou 

no case em questão pois o sistema foi descontinuado antes da 

Manual Automatizado Economizado

Custo em Esforço Hora/Homem
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Sumarização do esforço gasto para fazer novas traduções após o processo de inclusão de 

 

o fato de no momento de 

pela implementação da camada de 

persistência fortemente acoplada com a camada de comunicação, mesmo já possuindo 

contração da dívida que 

Decisão Tomada 03, com um custo 

se que ter tomado a decisão de 

o esforço economizado foi de 1480hs/homem 

ue evitou custos desnecessários e não gerou 

no case em questão pois o sistema foi descontinuado antes da 

Economizado

Custo em Esforço Hora/Homem
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necessidade da implementação de touch. Não foi feita uma simulação para o caso do 

sistema não ter sido descontinuado e a funcionalidade ser implantada no futuro. 

Em relação ao subcaso Automatizador de Inclusão de nova Língua, conclui-se 

que independente da época em que seria implementado o processo de automatização 

de tradução, o esforço seria o mesmo, o custo poderia aumentar um pouco, devido o 

valor/hora do colaborador ao longo do tempo tender a aumentar. Logo, a decisão de 

não ter implementado a mesma no primeiro momento onde realizou-se a tradução para 

apenas três línguas e acreditava-se que a probabilidade de novas traduções seria 

baixa, pode ser considerada assertiva. Contudo, no segundo momento onde há uma 

solicitação para a tradução de mais 7 línguas e a probabilidade de tradução para outras 

línguas era alta, não ter automatizado a mesma, não foi uma decisão assertiva 

incorrendo em Débito Técnico. Pois, um custo adicional de inclusão de 7 traduções 

manuais foi gerado, ou seja, um esforço de 159hs/homem foi despendido. Por outro 

lado, ter feito neste momento ainda gerou uma economia de 98 horas de trabalho 

devido às solicitações futuras de tradução. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este capítulo descreve as considerações finais desta pesquisa, apresentando 

uma discussão sobre as limitações do estudo, lições aprendidas, propostas de 

trabalhos futuros e as conclusões obtidas com a pesquisa. 

 

5.1LIMITAÇÕES E AMEAÇAS A VALIDADE 

 

Durante todo o ciclo de vida e evolução desta pesquisa, manteve-se uma 

constante preocupação em seguir e utilizar com rigor as regras metodológicas, para que 

o desenho da mesma obtivesse a melhor qualidade possível. Contudo, cabe a ressalva 

sobre algumas limitações que a mesma possui. 

A falta de acesso a documentos passados pode ter bloqueado a identificação de 

informações relevantes.  

A saída de pessoas chaves do projeto e a não disponibilidade das mesmas para 

contribuir com entrevistas na pesquisa, pode ter prejudicado o entendimento e coleta de 

algumas evidências.  

Com o objetivo de tentar diminuir as ameaças a validade, os seguintes critérios 

de validade sugeridos por Easterbrook et.al foram considerados desde o momento 

inicial da pesquisa, até a sua conclusão (EASTERBROOK, 2007): 

• Validade de construto: manter o foco em medir e interpretar os construtos 

propostos inicialmente de forma correta.  

Para aumentar o grau de confiabilidade deste critério a todo instante e 

quando evidências eram encontradas, voltava-se para o objetivo do estudo para 

realmente validar se aquelas evidências eram relativas ao que se buscava, ou 
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seja, Débito Técnico. Visto que se trabalhou com uma gama muito grande de 

dados, o foco poderia ser perdido com facilidade. 

• Validade Interna: foco no desenho do estudo e se os resultados foram 

realmente encontrados a partir dos dados analisados. 

Para aumentar o grau de adesão às este critério, partes das informações 

encontradas no documento são citadas ao longo do relato desta pesquisa. 

• Validade Externa: centra-se em saber se os critérios para a generalização 

dos resultados são justificados. Muitas vezes isso depende da natureza da 

amostra utilizada em estudo. 

Em se tratando de um estudo de caso exploratório, generalizar os resultados 

para outro caso é complicado, pois, como se trata de um caso específico, 

dificilmente se encontraria outro caso com características semelhantes para 

generalizar. Neste tipo de estudo, o objetivo é a generalização teórica na direção 

de confirmar (ou não) conceitos e relações postuladas na teoria, neste caso 

relacionados à metáfora do Débito Técnico. 

• Confiabilidade: foco no potencial de replicação do estudo. Problemas 

ocorrem se o pesquisador gerar viés. 

A metodologia utilizada e aplicada neste estudo, foi detalhadamente 

arquitetada e relatada para que possa ser replicada em outros estudos de caso. 

E para diminuir o viés do pesquisador, a todo instante as análises realizadas 

eram validadas em discussão com outros dois pesquisadores e muitas vezes 

com membros do projeto, para que outras visões pudessem ser consideradas 

durante a análise. 
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Creswell (2002), também, sugere uma lista de etapas as serem seguidas, 

específicas para o aumento da validade de estudos de caso exploratórios, as mesmas 

foram seguidas a rigor neste estudo, conforme relatado abaixo: 

• Triangulação: utilizar diferentes fontes de dados para confirmar os 

resultados. 

Para aumentar o nível de aderência a este ponto, dados foram coletados de 

diferentes fontes como; diversos tipos de documentos (um documento de 

apresentação confrontado com um documento de arquitetura, confrontado com o 

código), emails e entrevistas. 

• Member Cheking: verificação com membros do projeto, para garantir que a 

interpretação dos dados faz sentido. 

Diariamente as informações coletadas e os resultados das análises das 

mesmas eram validados com diferentes membros do projeto, para evitar um viés 

que pudesse ser advindo da visão de um único membro. 

• Descrições Ricas: sempre que possível utilizar descrições detalhadas para 

transmitir os resultados. 

Buscou-se no relato dos resultados descrevê-los de forma extremamente 

detalhada, incluindo transcrições de documentos para assim aumentar o grau de 

validade dos mesmos. 

• Viés Claro: ser honesto em relação ao viés trazido pelos pesquisadores para 

o estudo e usar esta auto-reflexão na hora de apresentar os resultados. 

Os relatos de coleta, análise, metodologia utilizada e procedimentos 

adotados, foram descritos buscando transparência e criticidade.  
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• Relatório com informações discrepantes: apresentar no resultado não 

apenas aqueles dados que comprovam a teoria emergente, mas também, 

aqueles que mostram diferentes perspectivas. 

O foco principal desta pesquisa foi analisar três diferentes subcasos, em 

diferentes contextos e perspectivas. 

• Contato prolongado com os participantes: certificar-se que a exposição do 

assunto a população é suficientemente longa, para garantir um razoável 

entendimento das questões e fenômenos estudados. 

Quando de posse de uma informação, várias entrevistas confirmatórias em 

diferentes momentos e usando diferentes perspectivas eram realizadas com 

membros do projeto e outras evidências sobre o mesmo assunto eram 

investigadas em emails e os documentos, para serem confrontadas. Além disso, 

no caso de entrevistas, mantinha-se uma constante preocupação em validar se 

havia um mesmo entendimento entre o assunto abordado pelo pesquisador e a 

visão do entrevistado sobre o mesmo. Para isso, era feito uma sumarização final 

do assunto abordado, solicitava-se a confirmação do mesmo pelo membro 

entrevistado e também era pedido que o mesmo discorresse sobre sua visão. É 

importante ressaltar que a pesquisadora realizou sua pesquisa no mesmo 

ambiente de trabalho da equipe do projeto, aumentando seu contato com os 

participantes e enriquecendo a qualidade das informações. 

• Debriefing em pares: contar a história a partir do resultado em relação ao 

passado, juntamente com outro pesquisador. 

Como este caso está sendo estudado sob três perspectivas diferentes por 

três pesquisadores, e no caso desta pesquisa, primeiro se encontrou o resultado 

e depois fez-se uma regressão no tempo para buscar entender o mesmo, a toda 

instante eram feitas pelo menos duas confrontações de um mesmo briefing. 
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• Auditor Externo: encontrar um auditor externo a investigação, procedimento 

e descobertas. 

Muitas vezes recorreu-se ao orientador para validar os procedimentos que 

estavam sendo adotados. 

 

5.2 DISCUSSÕES 

 

Quando se parte para pesquisar em um campo ainda pouco, muitas são as 

discussões, dúvidas e idéias que surgem ao longo do caminho. Como este estudo é 

exploratório e tem como principal objetivo analisar em um caso real como o conceito de 

Débito Técnico se comporta, abaixo será relatado sobre algumas das muitas 

discussões realizadas ao longo da pesquisa. e o entendimento que se chegou sobre as 

mesmas. 

 

5.2.1 Em relação ao que pode ser considerado Evidência de Débito 

Técnico 

 

Muitas são as discussões existentes sobre o que pode ser considerado 

evidência de Débito Técnico e o que não é. Por isso, abaixo será listado algumas 

discussões que foram realizadas durante toda a pesquisa no momento da coleta 

das evidências e as conclusões que se chegou sobre as mesmas. Para que a 

reflexão sobre as mesmas e o porquê certos dados foram coletados, possam 

auxiliar pesquisas futuras. 

a) Documentação desatualizada pode ser realmente considerada Débito 

Técnico? 

Acredita-se que a falta de informações atualizadas nos documentos, 

prejudicam o monitoramento de Débito Técnico. 
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b) Desenvolvimento de um código extremamente complexo sem 

necessidade pode ser considerado Débito Técnico? 

Em um futuro próximo, código complexo pode gerar grande dificuldade 

de manutenção e desempenho, logo, o custo de manutenção tende a 

aumentar. 

c) Informação de posse apenas de algumas pessoas pode gerar Débito 

Técnico?  

Acredita-se que sim, pode influenciar em Débito Técnico em seu 

monitoramento e em sua prevenção, visto que, no momento da tomada de 

decisão a falta de informação pode fazer toda a diferença em que caminho 

optar. 

 

5.2.2  Em relação a cada subcaso estudado. 

 

a) Em relação ao subcaso Persistência, até que ponto a influência de um 

único especialista na área é benéfica ou não na evolução do sistema?  

Visto que, segundo algumas entrevistas uma pessoa especialista com 

poder de arguição e indução, pode ter influenciado a maioria dos outros 

membros da equipe, de que o melhor a se fazer era o que o mesmo 

acreditava ser o melhor, podendo assim, permitir que lacunas ficassem 

abertas e nem todos os problemas fossem identificados. 

b) No caso GuiFramework, não ter implementado touch pode ter 

contribuído para a aplicação ter sido descontinuada?  

Esta dúvida em particular foi compartilhada com o Gerente de 

Projetos, que tem como visão que sim, mas em percentuais quase que 
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não significativos visto que segundo ele, inúmeros outros pontos deveriam 

teriam que ser evoluídos para que a mesma estivesse compatível com o 

mercado mundial e a nível de seus concorrentes. E tempo que se levaria 

implementando, para a mesma chegar a este nível, poderia ser tarde 

demais devido ao time-to-market.  

c) Até que ponto fazer bem feito pode também não estar incorrendo em 

Débito Técnico, onde está o limite entre o necessário e excessivo? 

Pois, a Gui, foi implementada pensando em ser utilizada em projetos 

futuros, segundo entrevistas o código da mesma é extremamente 

complexo e muitos recursos nunca foram utilizados tanto que em alguns 

momentos, a mesma teve que ser ‘enxugada’ por questões de 

desempenho. Este ponto então nos remete a pergunta supracitada, qual é 

o limite do bem feito, pois, se o mesmo gerar retrabalho no futuro e 

dificuldade de manutenção, pode também ser um caso de Débito Técnico. 

d) Em relação ao Caso Automatizador, quando é possível, em casos que 

envolvam pouca complexidade, fazer algo bem feito no momento 

presente, levando em consideração que o esforço despendido é baixo, 

não seria melhor já fazer bem feito?  

Acredita-se que sim, pois, fazer neste momento não iria causar grande 

impacto ao cronograma, mas deixar de fazer é correr o risco de um futuro 

próximo causar, como no caso citado aconteceu. 

Enfim, muitas são as questões em abertas e as aqui discutidas precisam de 

maior investigação, pois as repostas sobre as mesmas, são sentimentos obtidos ao 

longo do estudo do caso, que precisam de mais evidências para ser confirmadas ou 

refutadas. 
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5.3 LIÇÕES APRENDIDAS 

 

Após se deparar com uma série de limitações na hora de coletar evidências 

sobre Débito Técnico, decidiu-se fazer um checklist com lições que podem auxiliar 

projetos futuros, facilitando a identificação e monitoramento de Débito Técnico. 

Algumas delas em algum momento podem até já ter sido motivo de discussão entre a 

comunidade e aqui apenas foram evidenciadas e conseqüentemente reforçadas.  

a) Em relação a Decisões Gerenciais 

É de suma importância o registro de decisões tomadas, sua origem, as 

motivações e fatores que influenciaram as mesmas. Sendo assim, possível gerar 

informações relevantes para decisões futuras e auxiliar a prevenção de erros 

recorrentes. Assim, evita-se que pessoas chaves se desliguem do projeto e as 

informações sejam perdidas com elas. 

b) Em relação a Decisões Técnicas  

No âmbito técnico é de suma importância manter registro sobre o porquê de 

ter definido a arquitetura assim ou o porquê de ter optado em usar tal tecnologia, 

pois apenas registrar que será feito desta ou de outra forma, igualmente não 

contribui para evoluções e para que decisões futuras sejam mais assertivas. 

c) Em relação a Gestão e Planejamento Inicial do Projeto 

Em um primeiro momento foi identificado, que antes mesmo do início de um 

projeto é necessário deixar claro as ‘regras do jogo’, para toda equipe e que 

sendo um membro substituído ou adicionado ao longo do projeto a primeira coisa 

que se deve fazer é passar as mesmas para ele. Pois, evita_se problemas de 

não se saber se um documento por exemplo, faz parte ou não daquela release 

visto que os nomes de identificação dos mesmos não possuem um padrão. 

Acredita_se também que auxiliaria na hora de analisar a ferramenta de bug 
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reports, visto que bugs cadastrados de qualquer jeito, passam a ser não 

significativos em análises futuras e/ou a gerar um grande esforço para que 

informações sobre os mesmos sejam coletadas. 

d) Em relação à Gestão e Segurança das Informações 

Ter bom senso e realizar análise minuciosa no momento em que se estiver 

preocupado com a segurança de dados, pois muitas informações foram perdidas 

neste projeto devido falta de acesso a emails criptografados, visto que, a 

tecnologia da época tornou_se obsoleta e não foi mais utilizada. Também dados 

foram perdidos, pois servidores que guardavam os cronogramas foram 

substituídos e as informações foram perdidas com eles, ou seja, ter maior 

atenção no momento de se fazer backup e substituir equipamentos, pois o 

prejuízo pode ser muito maior em um futuro próximo. 

e) Em relação à realização de um estudo de caso 

Em estudos de caso, realmente é de suma importância a todo o momento 

revisar o objetivo, metodologia e métodos que estão sendo utilizados para que 

ao longo do processo seja possível coletar evidências cada vez mais ricas. 

Revisar e rever cada ponto, de tempos em tempos é de fundamental importância 

para a qualidade da pesquisa. 

O contato e entrevistas de verificação auxiliam muito no melhor entendimento 

e compreensão das evidências, mas é preciso realizar as mesmas com pessoas 

de diferentes níveis hierárquicos, para que o viés seja menor, visto que cada 

pessoa tende a ter uma visão mais favorável a situações e momentos de que 

fizeram parte. 

Ter o auxílio de outros pesquisadores para discutir sobre o assunto e estudar 

um mesmo caso sob diversas perspectivas pode ser de grande valia para maior 

credibilidade e contribuição do estudo, visto que as discussões entre os mesmos 
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passam a ser mais ricas e as evidências encontradas passam a ser confrontadas 

sob diferentes perspectivas. Fazendo com que muitas dúvidas surjam e pontos 

fiquem abertos, obrigando aos pesquisadores estudá-las com maior sensibilidade 

aumentando consideravelmente a qualidade e confiabilidade dos resultados e 

conseqüentemente diminuindo o viés do pesquisador. 

Realizar triangulação de dados é de suma importância para a credibilidade 

das informações encontradas, visto que nem sempre pessoas que alimentam 

documentos estão com o mesmo entendimento do que está acontecendo 

realmente. E fazer uso de análise quantitativa para dar maior robustez aos dados 

é de suma importância visto que a mesma demonstra de forma mais clara e 

objetiva os efeitos e influências de determinadas variáveis nos subcasos 

estudados. 

Enfim, muitas são as dúvidas ainda existentes sobre o que é, como monitorar, 

como caracterizar e prever Débito Técnico, mas as evidências até então 

encontradas provam que é de suma importância dar ênfase e foco em tais 

pesquisas. E que somente com iteração entre pesquisadores e casos reais, será 

possível evoluir rapidamente e gerar ricas contribuições para um melhor 

entendimento, prevenção e monitoramento do mesmo. 

 

5.4 TRABALHOS FUTUROS 

 

A seguir serão propostos alguns direcionamentos para novas pesquisas que 

podem ser realizadas a partir deste estudo: 

• O mesmo poderia ser evoluído realizando uma investigação sobre uma ótica 

que busque a influência de fatores sócio-culturais em incorrer em Débito 

Técnico, visto que decisões são tomadas por pessoas e essas estão 

diretamente influenciadas por sua cultura. 
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• Analisar outros estudos de caso e replicar a metodologia utilizada neste, para 

então evoluí-la e tomá-la como guia para replicações de estudos que possam 

auxiliar na identificação, prevenção e monitoramento de Débito. 

• Estudar a influencia de Débito Técnico em outras variáveis como, quantidade 

de defeitos que podem ter sido inseridos no código devido um código de má 

qualidade. 

• Criar um checklist de passos recomendados no momento de tomada de 

decisão estratégica, para que juntamente com os outros fatores que já são 

avaliados, Débito Técnico passe a ser mais um a ser analisado antes de se 

decidir por que caminho seguir. Visto que, se ignorado o custo a ser pago no 

futuro pode ser tão alto ao ponto de inviabilizar a manutenção e evolução do 

sistema. 

• Realizar estudos buscando categorizar o que poderia ser considerado Débito 

Técnico que tende a gerar benefícios e Débito Técnico que em determinadas 

circunstâncias pode gerar maior custo e possível prejuízo. 

• Realizar estudos empíricos com o objetivo de desenvolver metodologias de 

monitoramento de Débito Técnico. 

• E em relação ao monitoramento do Débito verificar até que ponto se mantém 

a disciplina de monitorar a dívida e qual o momento considerado ideal para a 

mesma ser paga.  

• Realizar estudados buscando evidenciar se a mesma deve ser paga em 

parcelas ou em uma única vez. 

• Realizar estudos verificando se o adiamento do pagamento do Débito poderia 

levar ao fim do ciclo de vida do sistema. 
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• Outro ponto que merece ser estudado é, até que ponto o turnover do projeto 

influencia no aumento dos juros de Débito Técnico. 

• Aplicar as técnicas de matemática financeira em DT, para assim definir uma 

metodologia para demonstrar a viabilidade financeira de um projeto e evoluir 

para um fluxo de caixa de inovação. 

• Evoluir na integração dos conceitos de Débito Técnico com metodologias de 

gerenciamento como Prince2 ou Metodologias Ágeis. Atualmente já existem 

pesquisas demonstrando certo interesse em integrar essas duas áreas, 

porém, os resultados ainda deixam a desejar. 

 

5.5 CONCLUSÕES 

 

Acredita-se que esta pesquisa tem algumas importantes contribuições, entre as 

que se destacam estão: 

• A primeira voltada para a área de pesquisa, onde observou_se que sim, o 

conceito que define a releitura da metáfora hoje, está mais próximo do que 

podemos considerar Débito Técnico, em relação a primeira definição feita por 

Cunnigham, que considerava como Débito apenas reescritas de código. E que 

as categorias que compõe esta metáfora são de grande valia para conseguir 

identificar o mesmo em um caso real. Também a partir dos subcasos estudados, 

outros pesquisadores passam a ter subsídios para partir para um próximo passo 

no estudo de Débito, onde poderão fazer uso da metodologia implementada 

nesta pesquisa e assim evoluí-la para que a identificação de Débito Técnico seja 

facilitada gerando a possibilidade de um monitoramento mais preciso do mesmo. 

• A segunda voltada para o mercado profissional, onde após a análise quantitativa, 

obteve_se fortes evidências de que evitar Débito Técnico, gera uma economia 
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considerável e que incorrer em Débito Técnico nem sempre pode ser a melhor 

opção visto que, em um momento futuro pagar esta dívida pode custar muito 

caro. Portanto, levantando fortes indícios que no momento de tomada de decisão 

estratégica é recomendável levar em consideração este fenômeno devido a 

grandes impactos que o mesmo pode causar nos custos do projeto. E também 

em relação à evolução do software, se Débito contraído não for monitorado 

pode-se perder muito tempo dedicado a manutenção e então provavelmente a 

evolução pode ser deixada de lado, influenciando a vida útil do sistema. 

• Este trabalho também contribuiu para a pesquisa de um aluno de doutorado de 

Carolyn Seaman, onde no trabalho dele busca desenvolver e validar, técnicas e 

práticas eficazes para o controle e gerenciamento de Débito Técnico, para suprir 

a carência da comunidade técnica (Guo, 2011). Esta pesquisa contribuiu para a 

pesquisa do Guo, 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, assim como para trabalhos 

futuros na linha de gerenciamento de Débito Técnico, ao identificar fatores 

necessários para um controle mais eficaz do mesmo. 

• Outra contribuição é a definição do checklist de lições aprendida, que pode 

auxiliar pesquisadores e gestores no momento da organização e planejamento 

do projeto para facilitar o controle e monitoração de Débito. 
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APÊNDICE A - METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DE DADOS EM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE EVOLUÇÃO DE DEFEITOS E 

OCORRÊNCIA DE DÉBITO TÉCNICO 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIOS UTILIZADOS NA COLETA DE DADOS 

Quadro 9 – Formulário para identificação de releases do projeto 

PERÍODO DO SMB: LOCALIZAÇÃO: 

TÍTULO DO DOCUMENTO: 

DESCRIÇÃO: 

 

 

Quadro10 – Formulário para catalogação de documentos do projeto 

NOME DA MUDANÇA: NÚMERO  DA VERSÃO: 

DESCRIÇÃO: 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Quadro11 – Formulário para catalogação de mudanças ocorridas no sistema 

IDENTIFICADOR DA 
DECISÃO: 

NÚMERO  DA VERSÃO: 

MUDANÇA RELACIONADA: 

DESCRIÇÃO: 

JUSTIFICATIVA: (ALTERNATIVAS) 

 

 

 


