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O conceito de Dívida Técnica foi introduzido por Ward Cunningham para 

explicar o ónus suportado por uma organização, quando adota métodos 

e práticas que são orientados aos resultados de curto prazo e que, 

posteriormente, implicam custos e complexidade acrescidos a longo 

prazo.

Para diminuir o investimento inicial num projeto de desenvolvimento de 

software, por vezes opta-se pela utilização de uma equipa com um nível 

de competência inferior. Embora esta escolha se traduza num custo 

menor, a curto prazo, a verdade é que ela tem um impacto negativo na 

escolha da arquitetura, das tecnologias a utilizar e na qualidade final da 

programação, o que inevitavelmente irá gerar custos adicionais no 

processo de manutenção e evolução da solução. O valor não investido 

numa equipa mais competente corresponde ao valor da dívida técnica e 

os custos acrescidos de manutenção e evolução da solução 

correspondem ao pagamento de juros sobre essa mesma dívida.

Esta analogia tem a vicissitude de permitir ao elementos técnicos das 

equipas explicar o impacto de certas decisões e escolhas a elementos não 

técnicos da equipa. Esta capacidade adicional de avaliar adequadamente 

o impacto das decisões e escolhas leva a melhores opções e 

consequentemente a mais eficiência no processo produtivo. 
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Embora a dívida técnica não seja tão visível como a dívida financeira, existem 

vários indícios da sua existência.

O acumular da dívida técnica, visível através destes indicadores, pressupõe 

um aumento dos juros pagos, que se traduzem num aumento dos custos de 

operação e manutenção das soluções. No limite, o aumento destes custos 

pode ultrapassar o benefício obtido pela organização, levando-a abandonar a 

solução e investir prematuramente numa solução alternativa, com o mesmo 

princípio.

Existem dois principais tipos de dívida técnica. No primeiro tipo inclui-se a 

dívida incorrida por decisões de time-to-market, libertação de capital para 

outras atividades de maior valor acrescentado ou mesmo deferimento no 

tempo de necessidades de capital. Este tipo de dívida técnica carateriza-se 

pela intencionalidade e consciência da sua adoção. Sendo uma decisão 

consciente de gestão, incorrer neste tipo de dívida, não é por si mau, 

pressupondo-se que se avaliaram outras opções e se decidiu avançar com a 

mais vantajosa, dadas as circunstâncias.

No segundo tipo de dívida técnica inclui-se a dívida incorrida de forma não 

consciente. A escolha de uma equipa de projeto inexperiente ou de fraca 

competência, a adoção de uma metodologia de projeto desadequada ou a 

falta de mecanismos de controlo de qualidade contribuem de forma 

significativa para o aumento da dívida técnica de uma forma pouco visível. 

Enquanto o primeiro tipo de dívida técnica é uma opção consciente, este 

segundo tipo é pouco visível e muitas vezes ignorado pelos decisores.

Este segundo tipo de dívida é nefasto para as organizações e deverá ser 

endereçada pelos gestores de TI, quer através de opções que a minimizem, 

quer através da sua inclusão nos processos de decisão.

Defeitos de funcionamento, desempenho deficiente
ou custos de manutenção elevados são geralmente
indicadores da existência de uma dívida técnica elevada. 
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Embora a analogia de dívida técnica tenha sido utilizada como uma ótima ferramenta 

de comunicação entre a equipa técnica e os decisores, historicamente a dificuldade 

de a medir objetivamente revelou-se um entrave à sua utilização generalizada.

Alguns autores, procurando uma abordagem alternativa e adaptada ao contexto do 

desenvolvimento de software, consideram que a criação de dívida técnica ocorre 

quando os programadores desenvolvem código que viola os princípios fundamentais 

do desenvolvimento de software. A inexistência de uma boa arquitetura de software 

ou a não adoção das melhores práticas na codificação de programas são exemplos 

que resultam na dívida técnica.

Nos últimos anos têm surgido no mercado várias ferramentas que, através da análise 

do código produzido, conseguem detetar problemas estruturais ou más práticas de 

codificação. Com base no número de problemas identificados, na sua severidade e 

tempo para resolução de cada tipo de severidade é agora possível estimar um valor de 

dívida técnica.

Cada uma destas variáveis pode ser medida ou estimada para cada organização. 

Alternativamente, podem ser usadas médias globais.

A quantificação da dívida técnica é um processo delicado. A utilização das médias 

globais pode e tende a gerar valores de dívida técnica elevados e com isso levanta 

questões de credibilidade da ferramenta utilizada. Para além disso, um valor elevado é 

geralmente interpretado como baixa qualidade do trabalho produzido e isso pode ter 

efeitos negativos na motivação das equipas. É fundamental preparar um processo de 

mudança adequado aquando da introdução de uma ferramenta deste  tipo.

Passada a primeira fase de utilização de uma solução para quantificação da dívida 

técnica cabe a cada organização melhorar as medidas ou estimativas das três variáveis 

em causa para que a quantificação obtida para a dívida técnica possa espelhar a 

realidade e ser abertamente aceite pelas equipas.

Nestas ferramentas, a dívida técnica é calculada com base
em três variáveis: o número de problemas detetados, o tempo
necessário estimado para resolver cada problema e o custo
por hora de trabalho. 
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O conceito de dívida técnica e a sua quantificação pode ser utilizado de três 

formas distintas: como medida de sensibilização das equipas de 

desenvolvimento; como benchmarking interno ou externo e ainda como 

ferramenta de melhoria contínua.

A medição e comunicação da dívida técnica dentro das equipas de 

desenvolvimento permite uma sensibilização para o tema e uma 

preocupação acrescida com os princípios fundamentais da boa programação. 

De acordo com a experiência da Opensoft, esta sensibilização só por si tem 

efeitos práticos visíveis na diminuição da dívida técnica, através da criação de 

uma competição salutar entre equipas para melhorar os índices do código 

produzido.

A existência de vários projetos sujeitos a avaliação permite a comparação 

interna entre equipas, gestores e metodologias de trabalho permitindo 

distinguir quais estão associados a menor dívida. 

Existem também alguns indicadores globais com os quais podemos 

comparar resultados. Nesta comparação deverá ser também tida em conta a 

dívida técnica consciente, pois não existem dois projetos com condicionantes 

idênticas, embora existam vários com condicionantes parecidas e que 

deverão ter resultados semelhantes.

A quantificação da dívida técnica permite aferir, após algum tempo, 

evoluções positivas ou negativas. Assim, é possível utilizar a evolução deste 

indicador para a avaliar se uma estratégia de melhoria contínua do processo 

de programação está a ser bem sucedida. Na Opensoft uma das métricas 

utilizadas para aferir a melhoria do nosso processo de produção de software é 

a evolução da dívida técnica dos nossos projetos.

Em contextos onde existem vários fornecedores de serviços
de desenvolvimento de software, é possível ao cliente utilizar
este conceito para efetuar o benchmarking entre
os diversos fornecedores.
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O processo de implementação de uma ferramenta de medição da dívida 

técnica é relativamente simples. Este processo pode ser divido em quatro 

etapas: sensibilização, seleção, piloto e generalização.

Na sensibilização, o conceito e as suas potencialidades são apresentados às 

equipas técnicas e de gestão. Nesta etapa é da maior importância alertar os 

intervenientes dos riscos e erros mais comuns.

Na fase de seleção, é escolhida a ferramenta de medição. Existem no 

mercado várias ferramentas comerciais e gratuitas que deverão ser 

analisadas em função dos requisitos da organização. 

Na fase de piloto, a ferramenta é implementada e usada por um conjunto 

restrito de equipas. Nesta fase, serão configurados os parâmetros para 

cálculo da dívida técnica de modo a que o valor obtido esteja adaptado à 

realidade da organização. Durante este período, as equipas irão identificar 

boas práticas na utilização da ferramenta.

Por fim, na fase de generalização, a ferramenta será alargada e utilizada por 

toda a organização e as boas práticas de utilização serão disseminadas 

pelas várias equipas.

Dependendo da dimensão da organização e da duração
da fase de piloto, todo o processo de implementação
de uma ferramenta de medição de dívida técnica poderá
variar entre quatro e seis meses. A utilização de um parceiro
com experiência neste tipo de sistemas acelera a
implementação e minimiza o tempo até ser possível extrair
os benefícios de utilização da ferramenta. 
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O conceito de dívida técnica permite uma melhor comunicação entre a 

equipa técnica e a equipa não técnica. A utilização deste conceito permite 

transmitir aos decisores um conjunto de custos que são muito relevantes à 

tomada de decisões de investimento.

O aparecimento de ferramentas que permitem quantificar a dívida técnica 

veio permitir às organização alargar a utilização do conceito.

A sensibilização das equipas promove uma salutar competição interna que 

por sua vez tende a fazer diminuir a dívida técnica. O benchmarking 
interno e externo permite aferir diferenças entre equipas internas e entre 

organizações, permitindo uma melhor valorização do trabalho produzido. A 

dívida técnica pode ainda ser utilizada como métrica para avaliação da 

melhoria contínua, quer ao nível do projeto, quer ao nível da organização.

O processo de adoção do conceito e a seleção de uma ferramenta de 

medição é relativamente simples e requer baixo investimento, caso se 

utilize uma ferramenta gratuita. O tempo de implementação da mesma 

situa-se entre quatro e seis meses, em média.

Atendendo ao investimento necessário e aos potenciais benefícios da sua 

utilização, a adoção deste conceito poderá revelar-se um excelente 

investimento para organizações que tenham ou desenvolvam um volume 

significativo de soluções à medida.
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