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RESUMO 

Code smell é definido como um potencial problema de design localizado em 

determinada parte do código fonte de um sistema de software e pode indicar deficiências no 

design que podem influenciar a facilidade de manutenção, facilidade de teste e confiabilidade 

do software. Um bom exemplo de code smell que vai de encontro aos princípios do bom 

design definido na programação orientada a objetos é o Shotgun Surgery, que corresponde a 

classes cuja modificação implica em muitas pequenas alterações em muitas outras classes. 

Quando as modificações estão espalhadas, elas são difíceis de serem encontradas. Como 

resultado, é fácil perder uma mudança importante, causando assim, problemas na manutenção 

do sistema. 

A atividade de identificação de code smells é analisada e confirmada pelo próprio 

programador ou um revisor independente, contudo, a detecção manual de code smells por 

meio de inspeções de código consume muito tempo e é pouco escalável. Ferramentas que 

auxiliam a identificação de code smells têm sido bastante utilizadas em diversos estudos. 

Neste contexto, esta dissertação propõe investigar se a detecção automática de code smells por 

meio de ferramentas é considerada útil pelos desenvolvedores como forma de avaliar a 

qualidade do design de sistemas de software, principalmente em termos de facilidade de 

manutenção. 

Realizamos três estudos: sendo um estudo preliminar e dois estudos experimentais 

similares. O objetivo do estudo preliminar era nos auxiliar a perceber e corrigir problemas que 

pudessem surgir no decorrer do desenvolvimento dos estudos experimentais. O objetivo 

desses estudos era investigar a qualidade do design de sistemas de softwares e code smells 

através do uso de ferramentas de detecção. Os resultados desses estudos indicam que existe 

relação entre os code smells God Class, Data Class, Shotgun Surgery, Refused Bequest e 

Feature Envy com problemas de design associados a dificuldades no processo de manutenção 

de sistemas de softwares. 

 

Palavras chave: Code Smells, Design de Software, Estudos Experimentais, Manutenibilidade. 
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ABSTRACT 

Code smell is defined as a potential design problem located in a part of the source 

code of a software system and may indicate deficiencies which may influence maintainability, 

testability and reliability. A good example of code smell which goes against the principles of 

good object-oriented design is the Shotgun Surgery. It corresponds to classes whose 

modification involves many minor modifications in many other classes. When the 

modifications are scattered, they are hard to find. As a result, it is easy to miss an important 

change, thus causing problems in maintaining the system. 

During the activity of identifying code smells, a programmer or an independent 

reviewer has to analyze the source code. However, manual detection code smells through 

code inspections is time consuming and is not very scalable. Tools that help to identify code 

smells have been widely used in various studies. In this context, this thesis investigates 

whether the automatic detection of code smells by means of tools is considered useful by 

developers as a way to assess the quality of software systems design, especially in terms of 

maintainability. 

We conducted three studies: one preliminary study and two similar experimental 

studies. The purpose of the preliminary study was to help us to understand and correct 

problems that might arise during the development of the experimental studies. The result of 

these studies indicate that there is a relationship between the code smells God Class, Data 

Class, Shotgun Surgery, Refused Bequest and Feature Envy with design problems that may 

hinder software maintenance. 

 

Keywords: Code Smells, Software Design, Experimental Studies, Maintainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Code smells são descritos na literatura como partes do código fonte de um sistema 

que representam possíveis deficiências de design. O design de software compreende a 

concepção, especificação e prototipação das partes “externas” e “internas” do software. A 

parte externa compreende o modelo conceitual da aplicação e interface de usuário. A parte 

interna compreende a arquitetura de componentes de software e os algoritmos e estruturas de 

dados que implementam estes componentes. Code smells podem prejudicar o 

desenvolvimento e a manutenção dos sistemas, uma vez que sua presença pode degradar, 

dentre outros atributos de qualidade, a compreensibilidade, a facilidade de modificação e a 

testabilidade do software. Nota-se, no entanto, que code smells são um indício de que algo 

pode estar errado, não uma certeza. 

Fowler et al. (1999) definiram vinte e dois tipos de code smells que fornecem um 

conjunto de características utilizadas como indicadores de problemas de design de sistemas de 

software. Cada code smell examina um tipo específico de elemento do sistema (classe ou 

método, por exemplo) que pode ser avaliado por suas características internas e externas 

(Olbrich et al., 2009). Por exemplo, Fowler et al. (1999) definiram um code smell chamado de 

Data Class. Data Class é uma classe que tem atributos, métodos de acesso a esses atributos e 

pouca coisa a mais do que isso. Segundo Fowler et al. (1999), classes com essas 

características tendem a ser manipuladas em detalhes por outras classes. Muitas vezes, 

métodos que deveriam estar nessa classe estão em outras classes.  

A atividade de identificação de code smells pode ser realizada pelo próprio 

programador ou um revisor independente.  Contudo, a detecção manual de code smells por 

Capítulo 
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meio de inspeções de código consume muito tempo e é pouco escalável (Lanza & Marinescu, 

2006). Questões relativas à detecção manual de code smells também foram identificadas por 

Mäntylä et al. (2003) e Mäntylä et al. (2004). Eles mostraram que mesmo um programador 

com muita experiência em um determinado sistema de software, tem pouca capacidade de 

realizar uma avaliação objetiva do design do sistema e detectar code smells. 

Visando automatizar a identificação de code smells em sistemas de software, 

Lanza & Marinescu (2006) criaram o que eles definiram como estratégias de detecção. 

Estratégias de detecção usam métricas de código fonte e valores limiares para as métricas. 

Uma estratégia para detectar determinado code smell combina métricas que quantificam 

características de elementos do código relacionadas ao code smell. Por meio dessas estratégias 

de detecção, o desenvolvedor pode localizar classes e métodos supostamente afetados por um 

code smell. Lanza & Marinescu (2006) definem a estratégia para a detecção de classes com 

Data Class com base em duas características prováveis dessas classes: (i) ter interfaces que 

oferecem muitos dados e poucos serviços e (ii) possuir muitos atributos. Neste trabalho 

usamos a ferramenta QA Audits  (2010) para detectar code smells. Inspirada na estratégia de 

detecção definida por Lanza & Marinescu (2006), a ferramenta QA Audits automatiza a 

aplicação da seguinte estratégia de detecção:   

WOC < 33 e (NOPA > 5 ou NAM > 5), 

onde: (i) WOC (Weight of a Class) é uma métrica que conta a porcentagem de métodos 

correspondentes aos serviços públicos oferecidos pela classe em relação ao total de métodos 

públicos que ela possui; (ii) NOPA (Number of Public Attributes) é uma métrica que conta o 

número de atributos públicos da classe; e (iii) NAM (Number of Accessor Methods) é uma 

métrica que conta o número de métodos de acesso (gets e sets).  

Há algumas formas para se calcular valores limiares para métricas (Lanza & 

Marinescu, 2006). No entanto, a documentação da ferramenta não esclarece como os valores 

limiares para suas estratégias de detecção foram calculados. De modo geral, valores limiares 

ainda são bastante questionados e constitui uma limitação à eficácia de estratégias de detecção 

de code smells com base em métricas. 

Num dos sistemas avaliados em um de nossos estudos, a ferramenta QA Audits 

apontou, por exemplo, a classe FAtestados (Figura 1) como uma Data Class. Conforme pode 

ser visto na Figura 1, a classe FAtestados herda métodos e atributos das classes UDMFolha, 
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UFerramentas, UDMDiversos e UFiltro (seção “uses” abaixo da seção “implementation”). 

Logo, ao calcular a métrica WOC a ferramenta identificou a presença de 63 métodos de 

serviços (são métodos que realizam algum cálculo ou transformação) na classe UFerramentas 

e 18 métodos públicos entre as classes UDMFolha, UDMDiversos e UFiltro, utilizando regra 

de três simples, a ferramenta definiu que para a classe FAtestados a métrica WOC 

corresponde a 28. Para identificar o valor da métrica NOPA a ferramenta contou o número de 

atributos públicos das classes UDMFolha, UFerramentas, UDMDiversos e UFiltro, 

totalizando 42 métodos. Já a métrica NAM obteve valor 0, pois na classe FAtestados não há a 

implementação de métodos de acesso. A Figura 1 apresenta o código fonte dessa classe na 

linguagem Delphi. 
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Figura 1. Código-fonte da classe FAtestados 
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Desta forma, de acordo com a estratégia de detecção definida pela ferramenta, a 

classe FAtestados é suspeita de ser uma Data Class, pois a métrica WOC é menor que 33, ou 

seja, a interface dessa classe oferece muitos dados e poucos serviços e, a métrica NOPA é 

maior que 5, ou seja, a classe . 

De acordo com a opinião dos desenvolvedores do sistema, apesar da ferramenta 

ter apontado a classe FAtestados como sendo uma ocorrência do code smell Data Class, essa 

classe não representa um problema de design. Para eles, a classe está projetada da forma que 

deveria realmente ser e não contribui para dificultar a compreensão e a manutenção do 

sistema. Eles não veem sentido em refatorar o código do sistema para eliminar essa ocorrência 

de Data Class. É importante sabermos, portanto, em que grau as ferramentas de detecção de 

code smells são úteis em apontar code smells considerados problemas de design pelos 

desenvolvedores dos sistemas e, dessa forma, apoiá-los na avaliação da qualidade do design 

dos sistemas que eles desenvolvem ou dão manutenção. 

Alguns trabalhos já foram realizados utilizando estudos experimentais para 

investigar a relação entre code smells e problemas de design. Deligiannis et al. (2004), por 

exemplo, conduziram um experimento com estudantes, que mostrou que foi mais difícil dar 

manutenção em um sistema com ocorrências do code smell God Class do que um sistema sem 

a ocorrência de tal code smell. Schumacher et al. (2010), por sua vez, apresentaram um estudo 

empírico realizado em uma empresa de desenvolvimento de software de médio porte. O 

estudo envolveu dois sistemas escritos em C# e dois programadores. O objetivo do estudo foi 

melhorar a compreensão de como os seres humanos utilizam os conceitos de code smells para 

melhorar a qualidade do software do design de software. No entanto, apesar da existência 

destes e outros trabalhos, a quantidade de estudos experimentais realizados em empresas reais 

e com sistemas de softwares que estão rodando em clientes reais é baixa. Em sua maioria os 

estudos são realizados em ambientes acadêmicos e contam com a participação de alunos de 

graduação e/ou pós-graduação. 

Neste contexto, este trabalho propõe investigar se a detecção automática de code 

smells por meio de ferramentas é considerada útil pelos desenvolvedores como forma de 

avaliar a qualidade do design de sistemas de software, principalmente em termos de facilidade 

de manutenção. Para isso, realizamos três estudos, sendo um estudo preliminar e dois estudos 

experimentais similares. O objetivo do estudo preliminar era nos auxiliar a perceber e corrigir 



 

23 
 

problemas que pudessem surgir no decorrer do desenvolvimento dos estudos experimentais. 

Enquanto, nosso objetivo ao realizar dois estudos experimentais era termos duas perspectivas 

diferentes com diferentes microempresas, participantes e sistemas de software.   

Desenvolvemos tarefas experimentais semelhantes para os três estudos, visto que os objetivos 

finais se convergem, pois visam investigar a relação entre code smells e problemas de design. 

Nesse intuito, as tarefas experimentais foram compostas das seguintes etapas: seleção da 

microempresa, ferramenta de detecção, e sistema de software; recrutamento dos participantes; 

treinamento que apresentou os conceitos dos code smells que foram estudados e suas 

estratégias de detecção; aplicação do questionário I, onde solicitamos aos participantes que 

analisassem classes e métodos de um sistema de software, e; o questionário II onde 

apresentamos aos participantes classes e métodos identificados pela ferramenta de detecção e 

solicitamos que eles as avaliassem. Nos capítulos 3, 4 e 5 essas tarefas experimentais podem 

ser vistas em mais detalhes.  

Essa dissertação está estruturada da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta e 

analisa os principais conceitos relacionados a design de software, problemas de design, code 

smells, ferramentas de detecção de code smells e análise qualitativa.  

O Capítulo 3 apresenta o estudo preliminar que nos auxiliou a perceber problemas 

que pudessem surgir na execução dos estudos experimentais nas microempresas. 

O Capítulo 4 apresenta o primeiro estudo experimental realizado numa 

microempresa com a participação de quatro desenvolvedores.  

O Capítulo 5 apresenta o segundo experimental realizado em outra microempresa 

de software contando com a participação de dois desenvolvedores.  

O Capítulo 6 relata as ameaças à validade deste estudo e os trabalhos 

relacionados.  

Finalmente o Capítulo 7 apresenta à conclusão, descrevendo os principais 

resultados obtidos, contribuições e ideias para trabalhos futuros relacionados a esta 

dissertação.  

Nos Apêndices (A à F) estão os questionários que foram entregues aos 

participantes nos três estudos e os resultados destes questionários na forma de relatórios de 

codificação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados definições e conceitos relacionados a code smells, 

problemas de design e análise qualitativa. 

2.1 PROBLEMAS DE DESIGN DE SOFTWARE 

A qualidade do design OO tem um forte impacto no processo de desenvolvimento 

dos sistemas de software. O desenvolvimento de software é um processo complexo, pois 

envolve diversas etapas que visam o entendimento dos problemas a serem solucionados, o 

design de uma solução, a implementação desta solução, testes sobre o produto, dentre outros 

passos importantes e não menos complexos. O design se torna mais importante à medida que 

a complexidade dos softwares aumenta durante o desenvolvimento, pois suas consequências 

são diretas sobre atributos de qualidade do software, tais como, flexibilidade, testabilidade, 

manutenibilidade, desempenho e segurança (Bell et al., 1987). 

Portanto, o design do software é tanto o processo de definição da arquitetura, 

módulos, interfaces e outras características de um sistema quanto o resultado deste processo. 

Um nível mais detalhado do design consiste nas decisões de implementações existentes no 

código de uma classe do software. Essas decisões de implementação podem influenciar, por 

exemplo, a testabilidade desta classe. Assim, as decisões de design tratam de questões em 

Capítulo 
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diferentes níveis, desde a escolha do paradigma adequado para o desenvolvimento do sistema 

até os padrões de nomenclatura a serem utilizados no código. 

Pesquisadores têm se preocupado em definir técnicas para apoiar a concepção de 

design de boa qualidade, tais como, padrões de projeto (Gamma et al., 1994) e refatorações 

(Fowler et al., 1999). Além disso, mecanismos para avaliar a qualidade do design têm sido 

propostas, tais como, as estratégias de detecção definidas por Marinescu (2001). Quando 

alguns princípios, tais como modularidade, abstração, baixo acoplamento, alta coesão e 

simplicidade, não são levados em consideração no desenvolvimento de qualquer software, 

podem ocorrem os problemas de design. 

Problemas de design podem ser definidos como características indesejáveis que 

dificultam a manutenção e evolução do sistema ou até mesmo comprometem sua segurança 

(Martensson et al., 2005). Por exemplo, uma parte do código fonte com nível elevado de 

complexidade pode ser considerada um problema de design. A complexidade depende das 

estruturas dos dados usadas, do tamanho do código, dos algoritmos utilizados, das estruturas 

de controle e do fluxo de dados do software (Basili & Hutchens, 1983). A complexidade afeta 

diretamente o quão compreensível um programa é, dificultando sua legibilidade e a 

identificação de bugs e vulnerabilidades. Além disso, a complexidade pode afetar a 

testabilidade dos módulos, dificultando uma boa cobertura de testes que exercitem a estrutura 

do software. De modo geral, a complexidade se torna um fator de risco importante, uma vez 

que a evolução do código fonte pode ser comprometida por falta de legibilidade, flexibilidade 

e, muito provavelmente, pela falta de testes automatizados que suportem, por exemplo, 

operações de refatoração. 

Para tentar administrar essa complexidade inerente a sistemas de software, 

emergiu um conceito chamado de independência funcional. Este conceito está intimamente 

ligado à modularidade, ocultação de informações e abstração. Em sistemas de software, a 

independência funcional pode ser medida através de dois critérios: coesão e acoplamento. 

Coesão mede o grau com que as tarefas executadas por um único módulo se relacionam entre 

si. Para softwares orientados a objetos, coesão também pode ser conceituada como sendo o 

quanto uma classe encapsula atributos e operações que estão fortemente relacionados uns com 

os outros. Acoplamento é uma medida da interdependência relativa entre os módulos. Para 
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sistemas de software orientados a objetos pode-se definir acoplamento como sendo o grau 

com o qual classes estão conectadas entre si (Pressman, 1995). 

Alta coesão e baixo acoplamento são características esperadas para um bom 

design. Porém, o código fonte de sistemas de software com problemas de design normalmente 

é caracterizado por baixa coesão e alto acoplamento entre os módulos que o compõem. A 

baixa coesão pode levar a diminuição da reusabilidade e manutenibilidade, uma vez que se 

caracteriza pela implementação de diferentes funcionalidades num mesmo módulo. O alto 

acoplamento também pode levar a dificuldades de se manter e evoluir o software. Devido ao 

alto acoplamento entre módulos, modificações em um módulo podem afetar vários outros. 

Dessa forma, mudanças simples se tornam complexas, pois ocorrem em mais de um lugar. 

Além disso, a criação de testes unitários pode ser dificultada, pois os módulos tendem a não 

poder ser testados isoladamente (Martensson et al., 2005). 

O código fonte de um sistema pode conter sintomas que indiquem problemas de 

design. O conceito de code smells (Fowler et al., 1999) foi proposto como uma forma de se 

reconhecer partes do código fonte orientado a objetos que podem ter problemas de design. A 

seção a seguir detalha esse conceito. 

2.2 CODE SMELLS 

Code smell é definido como um potencial problema de design localizado em 

determinada parte do código fonte de um sistema de software (Riel, 1996) (Fowler et al., 

1999) (Lanza & Marinescu, 2006). Code smells podem indicar problemas de design que 

podem estar relacionados à diminuição de atributos importantes como manutenibilidade, 

reusabilidade, testabilidade e confiabilidade do software. 

Vários tipos de code smells foram definidos na literatura (Fowler et al., 1999) 

(Riel, 1996). O code smell Shotgun Surgery, por exemplo, ocorre quando uma parte do 

código, geralmente uma classe, ao ser alterada pode causar uma cascata de diferentes 
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mudanças em muitas outras classes do sistema (Fowler et al., 1999). Na seção seguinte serão 

descritos os code smells importantes para o entendimento deste trabalho. 

De acordo com Fowler et al. (1999), se medidas não forem tomadas, code smells 

podem levar a problemas no desenvolvimento e manutenção dos sistemas. A identificação 

dessas anomalias pode indicar a necessidade de melhorar a estrutura do código por meio de 

refatorações. Refatoração pode ser definido como o processo de modificar um sistema de 

software para melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo. 

Code smell é, no entanto, apenas um indício, e não um certeza, de que algo pode estar mal 

feito no design.  

Fowler et al. (1999) tornaram amplamente conhecidos vinte e dois code smells e 

associaram a eles estratégias de refatoração para melhorar o design de sistemas. Lanza & 

Marinescu (2006) definiram estratégias de detecção baseadas em métricas de código para uma 

série desses e de outros code smells. Na literatura o termo code smell é também conhecido por 

outros termos, como: anomalia de modularidade (Silva et al., 2010), bad smell (Fowler et al., 

1999), design flaws (Ratiu et al., 2004) e desarmonia de design (Lanza & Marinescu, 2006). 

Marinescu (2004) propôs uma técnica, denominada por eles de estratégias de detecçãoo, para 

identificação de code smells como base em métricas de código fonte. 

2.2.1 Estratégias de Detecção de Code Smells 

Métricas de código são mecanismos que suportam a análise de características dos 

elementos do sistema e podem ser usadas para avaliar a qualidade do design do software. 

Métricas para código orientado a objetos focam em características do design, tal como 

abstração, acoplamento, coesão, herança, polimorfismo e encapsulamento. Elas são 

geralmente aplicadas a atributos, métodos e classes. Métricas podem ajudar os engenheiros de 

software a entender as áreas problemáticas em um projeto e a desenvolver modelos de 

previsão (Chidamber & Kemerer, 1994). Apesar de ser um mecanismo antigo e presente em 

vários ambientes de desenvolvimento de software, métricas de software apresentam uma 
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limitação intrínseca: é difícil obter interpretações adequadas a partir de medições de design 

(Marinescu, 2004). Quando consideradas isoladamente, elas fornecem informações de 

granularidade muito fina e insuficiente para o reconhecimento de anomalias (Lanza & 

Marinescu, 2006). Em outras palavras, o resultado de uma métrica pode ser interpretado como 

um sintoma de um ou mais problemas, mas normalmente não mostra um problema específico 

(Olbrich et al., 2009). 

Na tentativa de contornar essa limitação, Marinescu (2004) definiu um mecanismo 

para o qual ele deu o nome de estratégia de detecção. Uma estratégia de detecção é uma 

condição lógica composta por métricas que aponta elementos do design com um code smell 

específico. Por meio do uso de estratégias de detecção, o desenvolvedor pode localizar 

diretamente classes ou métodos possivelmente afetados por um code smell particular, em vez 

de ter que inferir o problema a partir de um extenso conjunto anormais de métricas. É 

importante destacar que estratégias de detecção são heurísticas, ou seja, não necessariamente 

os elementos apontados são afetados por code smells e, consequente, problemáticos. 

O uso de métricas nas estratégias de detecção é baseado em mecanismos de 

filtragem e composição. O mecanismo de filtragem possibilita a redução do conjunto inicial 

de dados, de modo que se possa verificar uma característica especial de fragmentos que têm 

suas métricas capturadas. Os filtros permitem definir limite de valores para determinados 

aspectos. A Figura 2 mostra os tipos de filtros de dado definidos por Lanza & Marinescu 

(2006) e os divide em dois grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismos de Filtragem 
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 Filtro marginal: define uma margem para divisão do conjunto de dado, que 

podem ser divididos em dois especificadores de limites, o semântico 

(variável) e o estatístico (invariável).  

o Especificador de Limite Semântico: O especificador de limite 

semântico é uma alternativa de definição de filtros que pega um 

comparador (por exemplo, menor que ou maior que) e especifica 

um valor limite. No entanto, a seleção de limites apropriados é uma 

das questões mais difíceis na utilização de métricas. Existem duas 

maneiras em que esses filtros podem ser especificados (Lanza & 

Marinescu, 2006): 

 Comparador Relativo: Os operadores que podem ser 

utilizados são os valores mais elevados e os valores mais 

baixos. Este filtro delimita o conjunto de dados filtrado por 

um parâmetro que especifica o número de entidades a ser 

recuperado, em vez de especificar o valor máximo (ou 

mínimo) permitido no conjunto de dados. Assim, os valores 

no conjunto de resultados será relativo ao conjunto de 

dados original. 

 Comparador Absoluto: São usados os comparadores 

clássicos para números: maior que, maior ou igual que, 

menor que, menor ou igual que. 

 Filtro de intervalo: define um limite inferior e outro superior para o 

conjunto de dados. 

 

Marinescu (2001) e Marinescu (2004) apresentam um conjunto de regras com o 

objetivo de orientar o engenheiro de software a decidir qual tipo de filtro de dados deve ser 

aplicado sobre os resultados de uma métrica em particular: 

 Regra 1: escolher um filtro absoluto quando for quantificar regras de 

design que especificam limites explicitamente concretos dos valores. 
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 Regra 2: escolher um filtro semântico quando a regra de design for 

definida em termos de valores difusos marginais, como acima ou abaixo 

de valores ou em valores extremos. 

 Regra 3: para grandes sistemas, utilizar filtros do tipo marginal, mais 

especificamente, os semânticos. Para sistemas menores, utilizar intervalos. 

 Regra 4: escolher um filtro estatístico para os casos em que regras de 

projeto façam referência a valores extremamente altos ou baixos, sem 

especificar qualquer limite preciso. 

  

Em contraste com métricas simples e seus modelos de interpretação, uma 

estratégia de detecção destina-se a quantificar regras de design mais complexas, que envolve 

múltiplos aspectos que são necessários quantificar. Como consequência, além do mecanismo 

de fi ltragem que apoia a interpretação de resultados de métricas individuais, necessitamos de 

um segundo mecanismo que apoie a interpretação de múltiplos conjuntos de resultados. Esse 

mecanismo é chamado de composição. 

Os mecanismos de composição permitem utilizar as métricas em operações 

matemáticas, possibilitando assim a mescla de métricas para obter informações relevantes. 

Marinescu (2001) e Marinescu (2004) definem dois tipos de mecanismos de composição: 

 Ponto de vista lógico: permite aplicar operadores lógicos as métricas. 

 Ponto de vista de conjuntos: permite agrupar as métricas em conjuntos. 

A Figura 3 mostra um exemplo de estratégia de detecção. Assim como Lanza & 

Marinescu (2006), representamos essa estratégia de detecção no formato de circuito lógico. A 

figura apresenta a estratégia de detecção do code smell God Class. Segundo Riel (1996), uma 

God Class é uma classe que centraliza muitas funcionalidades do sistema, ou seja, uma classe 

que tem muitas responsabilidades. A estratégia de detecção definida por Marinescu (2014) 

considera que uma God Class é uma classe com alta complexidade, baixa coesão e alto nível 

de acesso a atributos de outras classes. Dessa forma, a estratégia de detecção de God Class 

usa as seguintes métricas: 

 Access To Foreign Data (AOFD): número de atributos de outras classes 

que são acessados diretamente ou via métodos de acesso (getters e setters). 
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 Weighted Method per Class (WMPC1): soma das complexidades dos 

métodos da classe. A complexidade de cada método é calculada por meio 

da métrica Complexidade Ciclomática de McCabe (McCabe, 1976). 

 Tight Class Cohesion (TCC): quantifica a coesão de uma classe contando 

o número relativo de métodos da classe que acessam pelo menos um 

atributo em comum. 

A Figura 3 apresenta a estratégia implementada pela ferramenta QA Audits 

(2010), que se baseia e é bem similar a estratégia de detecção definida por Lanza & 

Marinescu (2006). Nesse trabalho, utilizamos a ferramenta QA Audits para detectar code 

smells. Escolhemos a QA Audits por ela poder ser aplicada a linguagem Object Pascal, que é 

a linguagem com as quais os sistemas que tivemos acesso estavam escritos. Esta ferramenta é 

integrada a IDE Embarcadero RAD Studio XE. Atualmente o QA Audits suporta duas 

linguagens, Object Pascal (Delphi) e C++. A QA Audits: 

 Automatiza o processo de detecção de code smells. 

 Detecta os code smells definidos por (Fowler et al.,  1999). 

 Implementa estratégias de detecção inspiradas e similares as estratégias 

definidas por Lanza & Marinescu (2006). 

A estratégia de detecção completa do code smell God Class será descrita em mais 

detalhes na Seção 2.2.2, assim como as estratégias de detecção dos outros code smells 

analisados em nossos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Estratégia de detecção do God Class 
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2.2.2 Code Smells e suas Estratégias de Detecção 

As classes são entidades chaves no paradigma de programação orientado a objetos 

(OO), já que elas são as responsáveis por descrever a estrutura dos objetos. Por causa disto, 

muitos dos problemas de design OO definidos na literatura estão relacionados com classes e 

métodos (já que são os métodos que definem as funcionalidades de uma classe). Nesta seção, 

apresentamos quatro code smells de classe, God Class, Data Class, Shotgun Surgery e 

Refused Bequest, bem como suas definições, impactos e estratégias de detecção. 

Apresentamos também o code smell de método Feature Envy, sua definição, impactos e 

estratégia de detecção. São esses os code smells investigados neste trabalho. 

Escolhemos estes cinco code smells com base no uso da ferramenta QA Audits. 

Ao analisar os sistemas de software das duas microempresas, a ferramenta apontou a 

ocorrência de muitas classes e métodos com os cinco code smells acima citados. Deste modo, 

decidimos considerar estes cinco code smells para que os participantes dos estudos 

analisassem. 

As estratégias de detecção apresentadas a seguir são aquelas definidas e 

automatizadas pela ferramenta QA Audits. Apesar de ligeiramente diferentes, essas 

estratégias são inspiradas e bem parecidas com as estratégias definidas por Lanza & 

Marinescu (2006). 

2.2.2.1 God Class 

Definição: Em um bom design orientado a objetos, o trabalho do sistema deve tender a ser 

uniformemente distribuído entre as classes que o compõem. O code smell God Class refere-se 

a classes que tendem a centralizar a maioria do trabalho de um sistema (Riel, 1996). Uma 

instância de uma God Class usa dados de várias outras classes e delega apenas detalhes do 
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trabalho a essas classes. Uma God Class tende a ser muito grande, o que por sua vez pode 

tornar difícil a compreensão do sistema. 

 

Aplica-se a: Classes 

 

Impacto: God Class é potencialmente prejudicial para o design do sistema, pois agrega 

diferentes responsabilidades e usa muitas outras classes para realizar sua funcionalidade. Um 

dos princípios básicos de design OO é que uma classe deve ter apenas uma responsabilidade. 

Uma God Class pode representar um problema real que dificulta a evolução do sistema. 

Porém, uma God Class que reside em uma parte estável e intocável do sistema pode não 

representar um problema (Lanza & Marinescu, 2006). Sendo assim, instâncias de God Class 

podem ter impacto negativo nos atributos da qualidade, facilidade de reuso e facilidade de 

compreensão, já que, tanto para reusá-las como para compreender seu funcionamento, é 

necessário reusar e compreender todas as classes das quais as instâncias de God Class 

dependem. 

 

Estratégia de detecção: Lanza & Marinescu (2006) definem a estratégia para a detecção de 

classes com essa anomalia com base em três características prováveis dessas classes: 

i. Acessam muitos atributos de outras classes mais simples, diretamente ou 

utilizando métodos de acesso. 

ii.  São grandes e complexas. 

iii.  Possuem baixa coesão entre os métodos que pertencem a essa classe. 

 

A ferramenta QA Audits utiliza as seguintes métricas métricas: AOFD (Access of 

Foreign Data) para contar o número de acessos a atributos de classes externas, e assim 

quantificar a característica (i); WMPC1 (Weighted Methods Per Class 1 ) para calcular a 

soma da complexidade de todos os métodos da classe, e assim verificar a característica (ii); e 

a métrica TCC (Tight Class Cohesion) para medir a coesão entre os métodos públicos da 

classe e, assim, verificar a característica (iii). 
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Expressão da estratégia de detecção: 

AOFD top 20% and AOFD higher 4 and WMPC1higher 20 and TCC lower 33 

 

Essa expressão é usada para verificar se uma classe é suspeita de ser um God Class. Ela quer 

dizer que se o número de atributos de classes acessados diretamente ou através de métodos de 

acesso estiver entre os 20% maiores valores do sistema (AOFD top 20%) e for maior que 

quatro (AOFD higher 4) e a soma da complexidade de todos os métodos de uma classe for 

maior que 20 (WMPC1 higher 20) - visto que, como citado anteriormente, a complexidade de 

cada método é calculada por meio da métrica Complexidade Ciclomática de McCabe 

(McCabe, 1976) - e a coesão entre os métodos públicos de uma classe for menor que 33 (TCC 

lower 33), então a ferramenta aponta a classe como sendo uma God Class. 

2.2.2.2 Data Class 

Definição: Data Class corresponde a classes que não definem funcionalidade própria (Fowler 

et al., 1999). A falta de métodos funcionais nessas classes pode indicar que o comportamento 

associado aos seus dados não está localizado em um único lugar, o que pode ser um sinal de 

mau uso da orientação a objetos (Lanza & Marinescu, 2006). Uma instância de uma Data 

Class normalmente possui atributos e métodos de acesso que são utilizados por muitas outras 

classes. No entanto, são pouco complexas. 

 

Aplica-se a: Classes 

 

Impacto: Segundo Lanza & Marinescu (2006), os princípios de encapsulamento e ocultação 

dos dados são fundamentais para obter um bom design orientado a objetos. Data Class quebra 

os princípios de design porque permite que outras classes vejam e possivelmente manipule 

seus dados, o que leva a um projeto frágil. Tais classes reduzem a manutenibilidade, 

facilidade de teste e compreensão dos sistemas. 
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Estratégia de detecção: Lanza & Marinescu (2006) definem a estratégia para a detecção de 

classes com essa anomalia com base em duas características prováveis dessas classes: 

1. Suas interfaces oferecem muitos dados e poucos serviços. 

2. Possuem muitos atributos e são pouco complexas. 

 

Diferente da estratégia definida por Lanza & Marinescu (2006), a ferramenta QA 

Audits não realiza a soma das complexidades de todos os métodos da classe. A estratégia de 

detecção proposta pela ferramenta é definida com base em três características prováveis 

dessas classes: 

i. Quase nenhuma funcionalidade é fornecida por meio de sua interface. 

ii.  Possuem muitos atributos públicos. 

iii.  Definem muitos métodos de acesso (gets e sets). 

 

A ferramenta QA Audits utiliza a métrica WOC (Weight of a Class) para contar a 

porcentagem de métodos correspondentes aos serviços públicos oferecidos pela classe em 

relação ao total de métodos públicos que ela possui, verificando a característica (i). A 

ferramenta usa também as seguintes métricas: NOPA (Number of Public Attributes), para 

contar o número de atributos públicos de uma classe e, assim, verifica a característica (ii); e 

NAM (Number of Accessor Methods), para contar o número de métodos de acesso não 

herdados que a uma classe possui e, desta forma, verifica a característica (iii). 

 

 

Expressão da estratégia de detecção: 

WOC lower 33 and (NOPA higher 5 or NAM higher 5) 

 

Essa expressão é usada para verificar se uma classe é suspeita de ser uma Data 

Class. Ela quer dizer que, se o número de métodos correspondentes aos serviços públicos 

oferecidos pela classe em relação ao total de métodos públicos que ela possui for menor que 

33 (WOC lower 33) e o número de atributos públicos de uma classe for superior a cinco 
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(NOPA higher 5) ou o número de métodos de acesso for superior a cinco (NAM higher 5), 

então a ferramenta aponta a classe como sendo uma Data Class. 

2.2.2.3 Shotgun Surgery 

Definição: Em um bom design orientado a objetos, um sistema ideal é aquele que possui 

baixo acoplamento entre seus módulos. Em oposição a esse princípio de bom design temos o 

code smell Shotgun Surgery, que corresponde a classes cuja modificação implica muitas 

pequenas modificações em muitas outras classes (Fowler et al., 1999). Segundo Lanza & 

Marinescu (2006), essa anomalia está relacionada a um forte acoplamento entre as classes do 

sistema. 

 

Aplica-se a: Classes 

 

Impacto: Quando as modificações estão espalhadas, elas são difíceis de ser encontradas. 

Como resultado, é fácil perder uma mudança importante, causando assim, problemas na 

manutenção do sistema (Lanza & Marinescu, 2006). 

 

Estratégia de detecção: Lanza & Marinescu (2006) definem a estratégia para a detecção de 

classes com essa anomalia com base em duas características prováveis dessas classes: 

i. A quantidade de métodos que poderão sofrer modificações devido a 

mudanças em uma determinada classe. 

ii.  A quantidade de classes que deverão ser inspecionadas devido a mudanças 

feitas em uma classe avaliada. 

 

Com base nessas características, a ferramenta QA Audits utiliza a métrica CM 

(Changing Methods), que conta o número de métodos que podem ser potencialmente afetados 

por mudanças na classe avaliada, para verificar a característica (i), e a métrica ChC (Changing 
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Classes) que conta o número de classes que deverão ser inspecionadas se ocorrerem 

mudanças na classe avaliada, para verificar a característica (ii). 

 

Expressão da estratégia de detecção: 

CM top 20% and CM higher 10 and ChC higher 5 

 

Essa expressão quer dizer que, se a quantidade de métodos que poderão ser 

potencialmente afetados devido a mudanças em uma determinada classe estiver entre os 20% 

maiores valores do sistema (CM top 20%) e for maior que 10 (CM higher 10) e se a 

quantidade de classes que deverão ser inspecionadas devido a mudanças realizadas em uma 

classe avaliada for maior que cinco (ChC higher 5), então a ferramenta aponta essa classe 

como sendo uma Shotgun Surgery. 

2.2.2.4 Refused Bequest 

Definição: Refused Bequest refere-se a subclasses que faz pouco ou nenhum uso de métodos 

e atributos que recebem de suas superclasses por herança (Fowler et al., 1999). 

Provavelmente há um problema na hierarquia dessas classes. Fowler et al. (1999) consideram 

esse code smell fraco e, segundo eles, ele só deve ser removido se provocar confusão ou se a 

subclasse recusar a interface da superclasse. 

 

Aplica-se a: Classes que atendam as condições a seguir: 

1. A classe inspecionada tem uma superclasse. 

2. A superclasse não pode ser classe de terceiros, nem uma interface. 

 

Impacto: O principal objetivo da herança é, certamente, a reutilização de código. No entanto, 

estender classes sem analisar direito o que elas têm a oferecer pode gerar duplicação de 

código, além de interfaces em que suas funcionalidades estão pouco ou não estão relacionadas 



 

38 
 

com o conceito da classe (Lanza & Marinescu, 2006). Neste contexto, segundo Li  & 

Shatnawi, (2007), os métodos herdados e não utilizados são indicadores de má abstração e 

prejudicam a hierarquia da herança. 

 

Estratégia de detecção: A ferramenta QA Audits define a estratégia para a detecção de 

classes com essa anomalia com base apenas na utilização de membros das superclasses que 

não são acessíveis de outra forma para a classe derivada, mas por herança. As classes 

apontadas vão ser aquelas que usam pouco ou nenhum desses membros, especialmente 

aqueles oferecidos por suas superclasses. 

Para identificar classes possivelmente infectadas pelo code smell Refused Bequest, 

a ferramenta QA Audits utiliza a métrica AIUR (Average Inheritance Usage Ratio) definida, 

para uma subclasse, como o valor médio da métrica IUR (Inheritance Usage Ratio), que 

calculado entre essa subclasse e todas as suas superclasses. A métrica IUR é definida entre 

uma subclasse e uma de suas superclasses. É o número dos membros específicos de herança 

(atributos protected e métodos virtuais públicos) da superclasse utilizados pela subclasse.  

A métrica IUR é calculada através da contagem do número de membros 

específicos de herança da superclasse que são utilizados na subclasse divididos pelo número 

total de membros específicos da herança das superclasses. Somente são contados: o acesso 

dos membros dos dados protected, a chamada de métodos protected e a redefinição de um 

método virtual. 

 

Expressão da estratégia de detecção: 

AIUR lower 1 

 

Essa expressão quer dizer que, se a métrica AIUR, que é obtida através do valor médio da 

métrica IUR calculada entre a subclasse da classe avaliada e todas as suas superclasses, for 

menor que um (AIUR lower 1), então a ferramenta aponta essa classe como sendo um 

Refused Bequest. 
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2.2.2.5 Feature Envy 

Definição: Em orientação a objetos, classe é um mecanismo para manter juntos dados e as 

operações que processam esses dados. O code smell Feature Envy refere-se a métodos que 

parecem estar mais interessado nos dados de outras classes do que na sua própria classe 

(Fowler et al., 1999). Estes métodos acessam diretamente ou através de métodos de acesso 

muitos dados de outras classes. Isto pode ser um sinal de que o método foi colocado no lugar 

errado e que deveria ser movido para outra classe (Lanza & Marinescu, 2006). 

 

Aplica-se a: Métodos 

 

Impacto: Os dados e os métodos que os usam ou modificam devem ficar o mais próximo 

possível. Essa proximidade entre dados e métodos pode ajudar a maximizar a coesão e a 

minimizar o efeito cascata, onde uma mudança em um método desencadeia mudanças em 

outros métodos e assim por diante. O mesmo pode acontecer para defeitos que podem ser 

propagados entre classes (Lanza & Marinescu, 2006). Além disso, Feature Envy pode elevar 

o acoplamento entre classes e causar dependências desnecessárias, tal como centralizar os 

atributos acessados em poucas classes ou apenas em uma única classe. 

 

Estratégia de detecção: Lanza & Marinescu (2006) definem a estratégia para a detecção de 

métodos com essa anomalia com base na contagem do número de atributos acessados 

(diretamente ou através de métodos de acesso) pelo método sob investigação que ficam em 

classes diferentes da classe onde ele é definido.  

A ferramenta apresenta duas alternativas para detectar métodos com Feature 

Envy: 

i. Contar todas as dependências: Uma maneira de detectar Feature Envy 

poderia ser a de considerar todas as dependências do método medido, tanto 

na classe onde ele está definido quanto às outras classes, em vez de 

considerar somente os atributos que são acessados através de um método 

privado. 
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ii.  Ignorar dispersão: É usada a métrica NIC (Number of Import Classes) na 

estratégia de detecção. Essa métrica conta o número de classes externas 

das quais o método utiliza atributos. O objetivo ao considerar essa métrica 

é verificar se o método chama muitos atributos de poucas classes. Nesse 

caso, pode-se considerar mais facilmente que o método deve ser movido 

para uma das classes das quais ele chama muitos atributos. Mas pode-se 

querer às vezes eliminar esta restrição e neste caso encontrar métodos que 

dependem de dados retirados de muitas outras classes. Embora neste caso, 

mover métodos não seja tão obvio, tais métodos podem requerer uma 

refatoração. 

 

Com base nas alternativas definidas acima, a ferramenta QA Audits utiliza a 

métrica AID (Access of Import Data), que obtém a quantidade de atributos locais acessados 

por um método diretamente ou através de métodos de acesso, e a métrica ALD (Access of 

Local Data), que conta o número de atributos acessados pelo método que são da classe onde o 

método é definido, para verificar alternativa (i). A ferramenta usa também a métrica NIC 

(Number of Import Classes) para verificar a alternativa (ii). 

 

Expressão da estratégia de detecção: 

AID higher 4 and AID top 10% and ALD lower 3 and NIC lower 3 

 

 

Essa expressão quer dizer que, se a quantidade de atributos acessados por um 

método diretamente ou através de métodos de acesso for maior que quatro (AID higher 4) e 

estiver entre os 10% maiores valores do sistema (AID top 10%), e se o número de atributos 

locais acessados pelo método for menor que três (ALD lower 3), e o número de classes 

externas das quais o método utiliza atributos for menor que três (NIC lower 3), então a 

ferramenta aponta esse método como sendo um Feature Envy. 
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2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Mäntylä et al (2003) descreve uma taxonomia dos problemas de design citados 

em Fowler et al. (1999), correlacionando suas manifestações. Todavia nenhuma análise causal 

desses problemas é feito, nem é estabelecida uma correlação com outros fenômenos. Em 

Sammet (1983), foram utilizados grupos de quatro pessoas, com experiência semelhante, para 

avaliar a qualidade de código. A avaliação constituía-se de treze questões em uma escala de 

Likert de sete pontos. Os resultados mostraram que, na metade das avaliações, três dos quatro 

avaliadores concordaram sobre as avaliações feitas. Contudo, em apenas 43,1% das 

avaliações as diferenças entre elas foi de dois ou menos pontos na escala. Os autores 

justificaram as discrepâncias devido a possíveis incompreensões das questões ou da escala por 

parte dos avaliadores, sem levar em consideração, por exemplo, possíveis diferenças de 

opiniões, estilos e percepções de bom design entre eles. 

Em Mäntylä & Lassenius (2006), foram avaliados módulos de um software tanto 

objetiva quanto subjetivamente, verificando se ambos os métodos obtinham resultados 

correlacionados. Obteve-se boa correlação entre problemas de design mais facilmente 

visualizáveis por humanos, mas em relação à detecção de problemas de design mais 

complexos, não obteve correlação, em grande parte, devido a fatores individuais de cada 

desenvolvedor. Em Mäntylä et al. (2004), é feito um estudo de caso na Cia Finnish, em que 

um questionário é aplicado em desenvolvedores para verificar se suas avaliações de 

problemas de design em módulos são congruentes com a avaliação automática de métricas. 

Os resultados foram também divergentes. No questionário, havia questões para que avaliasse 

o quanto cada um sabia de cada módulo de forma a atribuir a cada desenvolvedor módulos 

dos quais fossem melhor conhecedores. Para alguns casos, houve uma grande variabilidade, 

concluindo que atitudes mais positivas ou negativas de cada desenvolvedor influenciaram em 

sua avaliação na detecção de problemas nos módulos avaliados. Um dos problemas do 

referido trabalho é o fato das questões perguntadas serem extremamente complexas. Pedia-se 

que os desenvolvedores identificassem problemas de design em trechos de código. Ocorre 

que, muitas vezes, o desenvolvedor ou não tem, à mão, o trecho de código a ser analisado ou 
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não entende corretamente a definição do problema a ser detectado. Em ambos os casos a 

analise ficaria prejudicada. 

Portanto, a principal diferença do trabalho apresentado nesta dissertação para os 

trabalhos relacionados existentes é o seguinte: apesar da existência destes e outros estudos, a 

quantidade de estudos experimentais realizados em empresas reais e com sistemas de 

softwares que estão rodando em clientes reais é ainda mais baixa. Nossos estudos 

experimentais contaram com a participação de programadores, microempresas de 

desenvolvimento de softwares e sistemas de softwares que estão em pleno funcionamento. 
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3 O ESTUDO PRELIMINAR 

O objetivo desse estudo foi investigar se a detecção automática de code smells é 

considerada útil pelos desenvolvedores como forma de avaliar a qualidade do design de 

sistemas de software, principalmente em termos de facilidade de manutenção. Ele é 

considerado preliminar, pois envolveu apenas um desenvolvedor. 

3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

Buscando atingir o objetivo desse trabalho, definimos uma questão geral de 

pesquisa. 

 

QP. A detecção automática de code smells por meio de ferramentas é útil para os 

desenvolvedores de softwares? 

 

 Realizamos esse estudo com um desenvolvedor lotado em uma microempresa 

de software localizada no estado da Bahia. As questões específicas a seguir foram derivadas a 

partir da QP descrita anteriormente. 

 

 QP1. Os desenvolvedores concordam com os code smells identificados pela 

ferramenta em um sistema de software desenvolvido ou mantido por eles? 

Capítulo 

3 
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 QP2. A ferramenta de detecção automática de code smells é capaz de ajudar 

os desenvolvedores a entender os problemas no código-fonte, assim como avaliar as 

dificuldades envolvidas no processo de manutenção? 

 

 QP3. Após a identificação de code smells no código-fonte com a ajuda da 

ferramenta de detecção, os desenvolvedores estão dispostos a empregar esforços para 

refatorar o código a fim de eliminar os code smells? 

 

As questões de pesquisa aqui apresentadas são específicas para a ferramenta QA 

Audits que será utilizada nesse estudo e nos demais estudos experimentais. 

3.2 CONFIGURAÇÕES DO ESTUDO 

Para executar o estudo preliminar selecionamos uma microempresa, um sistema 

de software, um desenvolvedor desta microempresa e uma ferramenta de detecção de code 

smells. Escolhemos uma microempresa do sul da Bahia por termos fácil acesso aos gestores e 

desenvolvedores. Uma vez selecionada a microempresa foi necessário escolher entre os nove 

sistemas de software que ela possui. Optamos pelo Sistema de Folha de Pagamento e 

Recursos Humanos por algumas razões: (i) este sistema é considerado pelo gestor como o 

principal sistema da empresa, (ii) é um sistema grande (LOC >= 75.000), com mais de 880 

classes e complexo, (iii) as manutenções preventivas e principalmente as corretivas 

acontecem com alta frequência (uma média de 2 a 3 vezes na semana) e, (iv) o sistema foi 

construído utilizando a linguagem Object Pascal (a linguagem do Delphi). 
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3.3 PARTICIPANTE DO ESTUDO 

Um desenvolvedor participou deste estudo. Por se tratar de um estudo preliminar a 

quantidade de participantes não precisa ser superior a 10% da amostra almejada (Canhota, 

2008). Os outros dois estudos experimentais que realizamos (ver Capítulo 4 e Capítulo 5) 

envolveram ao todo seis desenvolvedores. 

Nosso participante é estudante do curso de ciência da computação, possui 

experiência com linguagens orientada a objetos e linguagens web, trabalha há mais de dois 

anos com a linguagem Object Pascal nesta microempresa e integra a equipe que realiza as 

manutenções no Sistema de Folha de Pagamento e Recursos Humanos.   

3.4 METODOLOGIA 

Nosso estudo foi dividido em três etapas: (i) treinamento, onde apresentamos os 

conceitos sobre code smells e estratégias de detecção, (ii) aplicação do Questionário I, onde o 

participante analisou classes e métodos buscando identificar a ocorrência de code smells e, 

(iii) aplicação do Questionário II, onde o participante analisou classes e métodos identificados 

pela ferramenta de detecção QA Audits como sendo code smells. 

3.4.1 Treinamento 

A primeira etapa consistiu na realização de um treinamento com o participante 

para que ele conhecesse os conceitos e as principais técnicas utilizadas na detecção de code 
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smells. O treinamento abordou os conceitos definidos por Fowler et al. (1999) e as estratégias 

de detecção definidos por Lanza & Marinescu (2006). 

O treinamento foi dividido em quatro fases: (i) apresentação dos code smells, (ii) 

leitura sobre conceitos e estratégias de detecção de code smells, (iii) discussão após a leitura e 

(iv) apresentação da ferramenta. 

Na primeira fase, explicamos ao participante, com base em exemplo, o conceito 

dos seguintes code smells: Data Class, Feature Envy, God Class, Refused Bequest e Shotgun 

Surgery. Para expor os code smells de forma intuitiva e prática, selecionamos algumas classes 

e métodos pertencentes a outro sistema da mesma microempresa, o Sistema de Patrimônio 

Público, desenvolvido também em Object Pascal. Nós o escolhemos por ser pequeno (LOC 

>= 17.000) e pouco complexo. A escolha das classes e métodos foi realizada com a ajuda da 

ferramenta de detecção, mas este fato não foi revelado ao participante. Tomamos essa decisão 

com um único objetivo: não influenciar o participante quando for julgar os resultados 

apontados pela ferramenta em etapas futuras do estudo experimental. O participante concluiu 

essa primeira fase em aproximadamente 30 minutos. 

Na segunda fase, distribuímos ao participante um resumo contendo a descrição 

dos code smells e conceitos relacionados, além das estratégias para detectá-los. O participante 

concluiu essa segunda fase em aproximadamente 60 minutos.  

A terceira fase consistiu em, após a leitura do resumo, discutir com o participante 

sobre code smells. Mostramos novamente as classes e métodos da primeira fase e discutimos 

com o participante se, após a leitura dos conceitos e estratégias sobre code smells, ele 

concordava se aquelas classes ou métodos eram realmente instâncias dos code smells. O 

participante concluiu essa terceira fase em aproximadamente 30 minutos. 

A quarta e última fase do treinamento foi realizada para apresentar a ferramenta 

QA Audits ao participante. Usamos para isso o Sistema de Diárias e Passagens da mesma 

microempresa também desenvolvido em Object Pascal. Escolhemos esse sistema por ser 

pequeno (LOC >= 20.000), pouco complexo e pelo fato do participante ter participado 

ativamente do projeto até a implantação. Solicitamos ao participante para rodar a ferramenta 

sobre o Sistema de Diárias e Passagens e escolher duas ocorrências de cada code smell 

detectados pela ferramenta. Após escolher as classes e métodos infectados pedimos para ele 

analisar e encontrar a razão pela qual ele achava que a ferramenta as apontou como sendo 
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code smells. Nosso objetivo nesta fase foi familiarizar o participante com a detecção 

automática de code smells através da ferramenta de detecção QA Audits, além de desenvolver 

seu senso crítico com relação ao julgamento do que são ou não code smells. Foi importante 

para o participante conhecer e saber utilizar a ferramenta usada no estudo. O participante 

concluiu essa quarta e última fase em aproximadamente 60 minutos.  Finalizando assim nosso 

treinamento com tempo total estimado em 3 horas. 

3.4.2 Questionário I 

Após a realização do treinamento, entregamos ao participante o Questionário I, 

que pode ser visto detalhadamente no Apêndice A. O objetivo deste questionário foi comparar 

a resposta do participante com a detecção realizada pela ferramenta, a fim de verificar se o 

participante concordava com os code smells identificados pela ferramenta, e desta forma, nos 

ajudar a responder a questão de pesquisa QP1.  

O Questionário I contém 17 classes e oito métodos retirados do Sistema de Folha 

de Pagamento. Como detalhado a seguir, algumas dessas classes e métodos foram indicadas 

pela ferramenta como code smell e outros não. Solicitamos ao participante que analisasse e 

respondesse se essas classes e métodos possuem algum code smell. Se a resposta fosse 

afirmativa, perguntávamos ao participante de qual code smell se tratava e por quê. Esse 

cenário nos possibilitou investigar casos em que a ferramenta não identificou o code smell e o 

participante identificou e, casos em que a ferramenta identificou e o participante não 

considerou como code smell. 

Para selecionar as classes e métodos que iriam compor o Questionário I, 

aplicamos a ferramenta de detecção sobre o Sistema de Folha de Pagamento e obtivemos 

muitas ocorrências de code smells, conforme pode ser visto na Tabela 1. Por se tratar de um 

estudo preliminar onde queríamos uma pequena amostra para nossa futura pesquisa, 

escolhemos apenas oito classes contendo code smells que foram apontadas pela ferramenta, 

sendo duas classes com God Class, duas com Data Class, duas com Shotgun Surgery e duas 
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com Refused Bequest. Para realizar a escolha das oito classes estudamos o Sistema de Folha 

de Pagamento buscando identificar classes que o participante provavelmente teria mais 

conhecimento sobre a importância delas para o sistema e, portanto, teria provavelmente mais 

condições de analisar a qualidade do código dessas classes.  As outras nove classes do 

questionário são classes para as quais a ferramenta não apontou a existência de code smells. 

Dos oito métodos selecionados para compor o Questionário I, em três deles a 

ferramenta apontou como sendo o code smell Feature Envy. O processo de seleção desses 

métodos ocorreu da mesma forma que das classes. É importante destacar que o participante 

respondeu esse questionário sem a ajuda da ferramenta de detecção. Ele consultou o código-

fonte do sistema e usou o conhecimento sobre code smells adquirido no treinamento.   

O tempo gasto pelo participante para responder esse questionário foi de 

aproximadamente 2 horas e 30 minutos. 

 

Tabela 1. Quantidade de Code Smells encontrados no Sistema de Folha de Pagamento e 

Recursos Humanos 

 

Code Smell Quantidade encontrada 

Data Class 116 

God Class 48 

Refused Bequest 195 

Shotgun Surgery 26 

Feature Envy 33 

 

3.4.3 Questionário II 

O objetivo deste questionário foi avaliar se e porque o participante concordava ou 

não com os code smells detectados pela ferramenta e, juntamente com o Questionário I nos 
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ajudar a responder a questão de pesquisa QP1.  Além disso, procuramos saber também: (i) se 

o participante considerava que os code smells apontados pela ferramenta representavam 

problemas de design, (ii) se tais code smells poderiam dificultar a realização de manutenções 

e, (iii) se ele achava que valia à pena refatorar as classes e métodos infectados. Logo, com os 

itens (i) e (ii) fomos capazes de responder a questão de pesquisa QP2 e com o item (iii) a 

questão de pesquisa QP3. 

Vale destacar que, diferentemente do Questionário I, esse questionário incluiu 

apenas classes e métodos apontados pela ferramenta como instâncias de code smells. A 

intenção com esse questionário foi nos aprofundarmos mais em avaliar se e porque os code 

smells apontados pela ferramenta são úteis para os desenvolvedores. Ele é complementar ao 

Questionário I, que, por sua vez, permitiu verificar se havia casos em que os desenvolvedores 

identificavam code smells não apontados pela ferramenta. 

Para alcançar o objetivo deste questionário, solicitamos ao participante que 

avaliasse a detecção realizada pela ferramenta QA Audits. Para isso, elaboramos o 

Questionário II, composto por 40 classes e 10 métodos, todos pertencentes ao Sistema de 

Folha de Pagamento e Recursos Humanos e identificados pela ferramenta de detecção. Este 

questionário pode ser visto detalhadamente no Apêndice B. 

Assim como ocorreu no Questionário I, selecionamos apenas uma amostra para 

ser analisada pelo participante, desta forma, chegamos a estas 40 classes e 10 métodos, sendo 

destas 40 classes, 10 classes contendo o code smell Data Class, 10 classes contendo o code 

smell God Class, 10 classes contendo o code smell Refused Bequest, 10 classes contendo o 

code smell Shotgun Surgery e 10 métodos contendo o code smell Feature Envy. 

Para cada classe e método apresentado neste questionário, indagamos ao 

participante as seguintes questões:  

 

a) A ferramenta apontou que essa classe ou método possui o code smell 

indicado. Você concorda com a ferramenta, ou seja, em sua opinião, essa 

classe ou método possui esse code smell? Por quê? 

b) Você acha que esse code smell representa um problema no design do 

sistema? Por quê?  
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c) Você considera que a existência deste code smell nessa classe ou método 

pode dificultar a realização de manutenções que demandem alterações 

nessa classe ou método? Por quê? 

d) Você acha que valeria a pena refatorar o código do sistema para eliminar 

esse code smell dessa classe ou desse método? Por quê? 

 

Por ser o mais longo e mais complexo de todo esse estudo, o Questionário II foi o 

que mais demandou tempo para obter as respostas. Para não tornar as análises enfadonhas, 

aplicamos este questionário por grupos, totalizando cinco grupos. Distribuímos ao 

participante o primeiro grupo, contendo as classes identificadas como God Class, quarenta 

minutos depois recolhemos e distribuímos outro grupo com o mesmo tempo para resposta e 

assim sucessivamente até alcançarmos o grupo de número cinco que continha 10 métodos 

identificados como Feature Envy. Esta estratégia de aplicação por grupos ajudou o 

participante a memorizar rapidamente o code smell que ele estava analisando, o que tornou a 

sua análise mais rápida e o tornou mais confiante em suas respostas à medida que ele ia 

avançando no questionário.  

Este questionário foi totalmente respondido em aproximadamente 3 horas e 30 

minutos. 

3.5 RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados do estudo preliminar. 
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3.5.1 Resultados do Questionário I 

Nesse questionário foi solicitado ao participante que analisasse 17 classes e oito 

métodos e informasse se tratava de classes e métodos infectados por algum code smell. Caso a 

resposta fosse afirmativa perguntamos ao participante qual code smell ele encontrou e por 

que. 

Como citado na Seção 3.4.2, das 17 classes apresentadas, oito delas foram 

apontadas pela ferramenta como code smell. O participante concordou com identificação da 

ferramenta para todas essas oito classes. Além disso, o participante apontou mais duas classes 

como tendo code smells, mas que não foram apontadas pela ferramenta. O participante 

encontrou uma classe com Shotgun Surgery e outra com Data Class. A Tabela 2 lista essas 10 

classes. Para cada classe, a tabela informa o code smell, a estratégias de detecção usada pela 

ferramenta (menos para as duas classes que não foram apontadas por ela) e os argumentos 

usados pelo participante.  
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Tabela 2. Questionário I: Análise da Ferramenta versus Análise do Participante (Classes) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Code Smell Análise da Ferramenta Análise do Participante

Criptografia Shotgun Surgery não detectou nenhum code smell nessa classe

"É uma Shotgun Surgery , pois qualquer 

mudança nos seus métodos implicaria numa 

criptografia e descriptografia diferente ou 

até errada, o que afetaria várias classes que 

fazem uso da criptografia/descriptografia."

FCadastroUsuario Refused Bequest
O valor médio da métrica IUR calculado entre 

a subclasse FCadastroUsuario e a sua 

superclasse TForm é 0 (AIUR = 0).

"É uma Refused Bequest  pois faz pouco uso 

dos métodos contidos na classe herdada 

TForm."   

URDocTitulo Data Class não detectou nenhum code smell nessa classe

"É uma Data Class, pois só serve para 

armazenar títulos de relatórios para serem 

usados por outras classes, portanto, trata-se 

de uma classe de dados, que não possui 

funcionalidade própria."

URReciboFerias Refused Bequest

O valor médio da métrica IUR calculado entre 

a subclasse URReciboFerias e a sua 

superclasse TForm é 0 (AIUR = 0)

"É uma Refused Bequest pois herda da classe 

TForm mas não utiliza nenhum método 

dela."

URCrend God Class

O número de acessos a atributos de classes 

externas é igual a 14, a soma da 

complexidade de todos os métodos da classe 

URCrend é igual a 42 e a coesão entre os 

métodos públicos da classe URCrend é igual a 

0. (AOFD = 14, WMPC1 = 42, TCC = 0)

"Essa classe é uma God Class pois é 

responsável por boa parte dos cálculos 

trabalhistas do sistema, usa muitos dados de 

outras classes, é grande e complexa." 

URFuncAdmMes God Class

O número de acessos a atributos de classes 

externas é igual a 7, a soma da complexidade 

de todos os métodos da classe 

URFuncAdmMes é igual a 64 e a coesão entre 

os métodos públicos da classe 

URFuncAdmMes é igual a 0. (AOFD = 7, 

WMPC1 = 64, TCC = 0)

"Essa classe é uma God Class pois centraliza 

todas as informações dos funcionários, 

utilizando muitos dados de outras classes 

para poder trabalhar."

URFuncAssinaturas Data Class

O número de métodos na interface da classe 

URFuncAssinaturas dividido pelo número 

total de membros da interface é igual a 25 e o 

número de atributos da classe 

URFuncAssinaturas é igual a 18. (WOC = 25, 

NOPA = 18, NAM = 0)

"Essa classe é uma Data Class porque é 

responsável apenas por guardar as 

assinaturas digitalizadas dos funcionários, 

que são usadas por outras classes."

URFuncPorVinculo Data Class

O número de métodos na interface da classe 

URFuncPorVinculo dividido pelo número 

total de membros da interface é igual a 11 e o 

número de atributos da classe 

URFuncPorVinculo é igual a 39. (WOC = 11, 

NOPA = 39, NAM = 0)

"Essa classe é uma Data Class porque é 

responsável apenas por armazenas as 

informações sobre os vínculos trabalhistas 

dos funcionários, não tem nenhuma outra 

responsabilidade além dessa."

URFuncPorSituacao Shotgun Surgery

O número de métodos distintos que podem 

ser potencialmente afetados por mudanças 

na classe URFuncPorSituacao é igual a 15 e o 

número de classes que deverão ser 

inspecionadas como resultado as mudanças 

na classe URFuncPorSituacao é igual a 6. (CM 

= 15, ChC = 6)

"Trata-se de uma Shotgun Surgery pois ao 

mudar algum método nessa classe muitas 

classes serão atingidas, pois muitas classes 

fazem uso dos métodos dessa classe."

URAvisoFerias Shotgun Surgery

O número de métodos distintos que podem 

ser potencialmente afetados por mudanças 

na classe URAvisoFerias é igual a 14 e o 

número de classes que deverão ser 

inspecionadas como resultado as mudanças 

na classe URAvisoFerias é igual a 8. (CM = 14, 

ChC = 8)

"Trata-se de uma Shotgun Surgery porque 

essa classe é usada por várias classes do 

sistema para verificar se o funcionário está 

de férias. Caso haja alguma mudança nos 

métodos dessa classe serão necessárias 

pequenas alterações em várias outras 

classes."

Questionário I:  Análise da Ferramenta versus Análise do Participante
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As análises da ferramenta fazem uso de métricas de código-fonte que compõem as 

estratégias de detecção usadas por ela e, que foram inspiradas nas estratégias definidas por 

Lanza & Marinescu (2006). Já os argumentos utilizados pelo participante não fazem uso 

direto das métricas, porém, de modo mais simples, apresentam análises bem próximas a da 

ferramenta.  

Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar classes com Refused Bequest, a 

ferramenta identificou as classes URReciboFerias e FCadastroUsuario. Essa estratégia de 

detecção utiliza a métrica AIUR, que é obtida através do valor médio da métrica IUR 

(calculada através da contagem do número de membros específicos de herança da superclasse 

que são utilizados na subclasse, dividido pelo número total de membros específicos da 

herança das superclasses) calculada entre a subclasse da classe avaliada e todas as suas 

superclasses. De acordo essa estratégia de detecção, se, ao aplicar essa métrica, o resultado 

obtido for menor que um, então a ferramenta aponta a classe como Refused Bequest. Ambas 

as classes URReciboFerias e FCadastroUsuario obtiveram AIUR igual a zero. 

O participante, por sua vez, realizou um estudo das classes URReciboFerias e 

FCadastroUsuario e observou que ambas herdam métodos da superclasse TForm e pouco 

utiliza (classe FCadastroUsuario) ou nada utiliza (classe URReciboFerias) de seus métodos. 

Foi através desse achado que o participante identificou essas classes com Refused Bequest.  

Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar classes com God Class, a 

ferramenta identificou as classes URCrend e URFuncAdmMes. Essa estratégia de detecção 

utiliza a métrica AOFD, que conta o número de acessos a atributos de classes externas; a 

métrica WMPC1, que calcula a soma da complexidade de todos os métodos da classe; e a 

métrica TCC, que mede a coesão entre os métodos públicos da classe. De acordo com essa 

estratégia de detecção, se o número de atributos de classes acessadas diretamente ou através 

de métodos de acesso estiver entre os 20% maiores valores do sistema e for maior que quatro 

e, a soma da complexidade de todos os métodos de uma classe for maior que 20 e a coesão 

entre os métodos públicos de uma classe for menor que 33, então a ferramenta aponta a classe 

como God Class. Ao analisar a classe URFuncAdmMes, por exemplo, a ferramenta encontrou 

o número de acessos a atributos de classes externas igual a sete (AOFD = 7), a soma da 

complexidade de todos os métodos dessa classe igual a 64 (WMPC1 = 64) e a coesão entre os 

métodos públicos dessa classe é igual a 0 (TCC = 0). 
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Ao analisar a classe URFuncAdmMes, por exemplo, o participante verificou que 

tratava-se de uma classe que centraliza todas as informações dos funcionários e, que ela 

utiliza muitos dados de outras classes para poder trabalhar. Através dessa análise, o 

participante apontou a classe URFuncAdmMes como sendo uma God Class. 

Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar classes com Data Class, a 

ferramenta identificou as classes URFuncAssinaturas e URFuncPorVinculo. Essa estratégia 

de detecção utiliza a métrica WOC, que conta a porcentagem de métodos correspondentes aos 

serviços públicos oferecidos pela classe em relação ao total de métodos públicos que ela 

possui ; a métrica NOPA, que conta o número de atributos públicos da classe e, a métrica 

NAM, que conta o número de métodos de acesso (gets e sets) que uma classe possui. De 

acordo com essa estratégia de detecção, se o número de métodos correspondentes aos serviços 

públicos oferecidos pela classe em relação ao total de métodos públicos que ela possui for 

menor que 33 e o número de atributos públicos de uma classe for superior a cinco ou o 

número de métodos de acesso for superior a cinco, então a ferramenta aponta a classe como 

Data Class. Ao analisar a classe URFuncPorVinculo, por exemplo, a ferramenta encontrou o 

número de métodos correspondentes aos serviços públicos oferecidos por essa classe em 

relação ao total de métodos públicos que ela possui igual a 11 (WOC = 11) e o número de 

atributos públicos da classe igual a 39 (NOPA = 39, NAM = 0). 

O participante, ao realizar a análise da classe URFuncPorVinculo, por exemplo, 

descobriu que essa classe serve apenas para armazenar informações sobre os vínculos 

trabalhistas dos funcionários. Ela é uma classe que não tem outra responsabilidade além 

dessa.  Por meio dessa descoberta, o participante apontou a classe URFuncPorVinculo como 

sendo uma Data Class. 

Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar classes com Shotgun Surgery, 

a ferramenta identificou as classes URFuncPorSituacao e URAvisoFerias. Essa estratégia de 

detecção utiliza a métrica CM, que conta o número de métodos que podem ser potencialmente 

afetados por mudanças na classe avaliada e, a métrica ChC, que conta o número de classes 

que deverão ser inspecionadas se ocorrerem mudanças na classe avaliada. De acordo com essa 

estratégia de detecção, se a quantidade de métodos que poderão sofrer mudanças em uma 

determinada classe estiver entre os 20% maiores valores do sistema e for maior que 10 e se a 

quantidade de classes que deverão ser inspecionadas devido a mudanças feitas em uma classe 
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avaliada for maior que cinco então a ferramenta aponta a classe como Shotgun Surgery. Ao 

analisar a classe URAvisoFerias, por exemplo, a ferramenta encontrou o número de métodos 

distintos que podem ser potencialmente afetados por mudanças igual a 14 (CM = 14) e o 

número de classes que deverão ser inspecionadas se ocorrerem mudanças nessa classe igual a 

oito (ChC = 8). 

Ao analisar a classe URAvisoFerias, por exemplo, o participante constatou que 

tratava-se de uma classe que é usada por várias outras classes do sistema para verificar se o 

funcionário está de férias. Caso aconteça alguma mudança nos métodos dessa classe serão 

necessárias pequenas alterações em várias subclasses que utilizam os métodos dessa classe. 

Através desse achado, o participante apontou a classe URAvisoFerias como sendo um 

Shotgun Surgery. 

Como dito antes, duas classes apontadas pelo participante não foram indicadas 

pela ferramenta. Uma delas foi a classe Criptografia. O participante a analisou e descobriu 

que uma mudança nos métodos dessa classe implica numa criptografia e/ou descriptografia 

diferente ou até errada, o que pode afetar várias classes que fazem uso da 

criptografia/descriptografia implementada nessa classe. Através dessas características, o 

participante apontou a classe Criptografia como Shotgun Surgery. 

A outra classe apontada pelo participante foi a URDocTitulo. Novamente, a 

ferramenta não conseguiu identifica-la através de suas estratégias de detecção. O participante, 

porém, verificou que essa classe só serve para armazenar títulos de relatórios que são usadas 

por outras classes, tratava-se então de uma classe de dados, que não possui funcionalidade 

própria. Portanto, através desse achado, o participante apontou a classe URDocTitulo como 

Data Class. 

Solicitamos ao participante que além de analisar classes, que ele também 

analisasse alguns métodos. Conforme citado na Seção 3.4.2, dos oito métodos apresentados, 

três deles foram apontados pela ferramenta com o code smell Feature Envy. O participante 

concordou com a identificação da ferramenta para todos os três métodos. Além disso, o 

participante apontou mais um método como tendo o code smell Feature Envy, que não foi 

apontado pela ferramenta. A Tabela 3 lista esses quatro métodos. Para cada método, a tabela 

informa o code smell, a estratégia de detecção usada pela ferramenta (menos para um método 

que não foi apontado por ela) e os argumentos usados pelo participante. 
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Tabela 3. Questionário I: Análise da Ferramenta versus Análise do Participante (Métodos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar métodos com Feature Envy, a 

ferramenta identificou os métodos CalcAfastamentoMensal, VerificaCargoTCM e 

AcumulaBases. Essa estratégia de detecção utiliza a métrica AID, que obtém a quantidade de 

atributos acessados por um método diretamente ou através de métodos de acesso. A métrica 

ALD, que conta o número de atributos acessados pelo método da classe onde o método é 

definido e, a métrica NIC, que conta o número de classes externas das quais o método utiliza 

atributos. De acordo com essa estratégia de detecção, se a quantidade de atributos acessados 

por um método diretamente ou através de métodos de acesso for maior que quatro e está entre 

os 10% maiores valores do sistema e se o número de atributos acessados pelo método dado 

Método Code Smell Análise da Ferramenta Análise do Participante

CalcAfastamentoAnual             

(Classe: UCalculos)
Feature Envy

A quantidade de atributos acessados pelo 

método CalcAfastamentoAnual diretamente 

ou através de métodos de acesso é igual a 10, 

o número de atributos acessados pelo 

método CalcAfastamentoAnual da classe 

Ucalculos é igual a 1 e o número de classes 

externas que o método 

CalcAfastamentoAnual utiliza atributos é 

igual a 1.  (AID = 10, ALD = 1, NIC = 1)

"Esse método é um Feature Envy pois utiliza 

muito a classe DMDiversos, mas que a ela 

mesma."

ROTINA_028                                  

(Classe: UCalculo)
Feature Envy

não detectou nenhum code smell nesse 

método

"Esse método é um Feature Envy pois utiliza 

muito a classe DMFolha e DMDiversos, mas 

que a ela mesma."

VerificaCargoTCM                       

(Classe: FFuncionario)
Feature Envy

A quantidade de atributos acessados pelo 

método VerificaCargoTCM diretamente ou 

através de métodos de acesso é igual a 7, o 

número de atributos acessados pelo método 

VerificaCargoTCM da classe FFuncionario é 

igual a 2 e o número de classes externas que 

o método VerificaCargoTCM utiliza atributos 

é igual a 2.  (AID = 7, ALD = 2, NIC = 2)

"Esse método é um Feature Envy pois utiliza 

muito a classe DMDiversos, mas que a ela 

mesma."

AcumulaBases                              

(Classe: UCalculos)
Feature Envy

A quantidade de atributos acessados pelo 

método AcumulaBases diretamente ou 

através de métodos de acesso é igual a 6, o 

número de atributos acessados pelo método 

AcumulaBases da classe UCalculos é igual a 2 

e o número de classes externas que o 

método AcumulaBases utiliza atributos é 

igual a 1. (AID = 6, ALD = 2, NIC = 1)

"Esse método é um Feature Envy pois utiliza 

muito a classe DMFolha e DMDiversos, mas 

que a ela mesma."

Questionário I:  Análise da Ferramenta versus Análise do Participante
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por menor que três e o número de classes externas das quais o método utiliza atributos for 

menor que três então a ferramenta aponta esse método como um Feature Envy. Ao analisar o 

método CalcAfastamentoMensal, por exemplo, a ferramenta encontrou a quantidade de 

atributos acessados por esse método diretamente ou através de métodos de acesso igual a 10 

(AID = 10). Além disso, o número de atributos acessados por esse método é igual a um (ALD 

= 1) e o número de classes externas que esse método utiliza atributos é igual a um (NIC = 1). 

 O participante, por sua vez, ao analisar o método CalcAfastamentoMensal 

constatou que ele utiliza muito a classe DMDiversos, mais do que os dados da própria classe. 

Diante disso, o participante apontou o método CalcAfastamentoMensal com o code smell 

Feature Envy. A ferramenta identificou três métodos com o code smell Feature Envy, 

enquanto o participante apontou quatro. O participante apontou o método ROTINA_028, pois 

segundo ele, semelhantemente ao método CalcAfastamentoMensal, o método ROTINA_028, 

além de utilizar muito a classe DMDiversos, também utiliza muito a classe DMFolha, mais do 

que os dados dele próprio. 

 Em geral, os resultados do Questionário I mostraram que o participante 

detectou os mesmos code smells nas classes e métodos apontados pela ferramenta, além de 

conseguir identificar duas classes e um método a mais que a ferramenta. Pudemos verificar 

também que os argumentos utilizados pelo participante para apontar classes e métodos com 

code smells refletem as estratégias de detecção usadas pela ferramenta. No entanto, seus 

argumentos foram escritos em linguagem natural, de forma simples, enquanto as estratégias 

da ferramenta são baseadas em métricas de código-fonte. 

 

3.5.2 Resultados do Questionário II 

Neste questionário, foi solicitado ao participante que avaliasse a detecção 

realizada pela ferramenta em 10 classes com God Class, 10 classes com Data Class, 10 

classes com Shotgun Surgery, 10 classes com Refused Bequest e 10 métodos com Feature 

Envy, e respondesse a quatro perguntas. Como mencionado na Seção 3.4.3, dividimos esse 
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questionário em cinco partes, a fim de torná-lo mais produtivo e menos cansativo. Os 

resultados obtidos com a aplicação deste questionário serão também subdivididos em cinco 

partes, para facilitar a compreensão. 

3.5.2.1 God Class 

A Tabela 4 apresenta os resultados para as quatro questões que fizemos ao 

participante sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell God Class.  

 

 

Tabela 4. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como God 

Class 

 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 4, o participante concordou com a ferramenta 

de detecção em cinco classes das 10 apresentadas. As cinco classes são: FAnalisador, 

FArqDirf, FMasterFiltro, FMasterSimples e FGeraRelFuncionario. 

FEventos Não Não Não Não

FAnalisador Sim Sim Sim Sim

FArqDirf Sim Sim Sim Sim

FConfiguracoes Não Não Não Não

FMovDemissaoMassa Não Não Não Não

FMasterFiltro Sim Não Não Não

FRemessas Não Não Não Não

FMasterSimples Sim Sim Não Não

FEventosGlobais Não Não Não Não

FGeraRelFuncionario Sim Não Não Não

Code Smell - God Class

Classes
Concorda com a 

ferramenta?

Representa problema 

no design do sistema?

Dificulta a 

manutenção?

Necessita 

refatoração?
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Ao analisar a classe FMasterFiltro, por exemplo, a ferramenta apontou a classe 

como sendo uma God Class, pois o número de acessos a atributos de classes externas é igual a 

9 (AOFD = 9), a soma da complexidade de todos os métodos dessa classe é igual a 143 

(WMPC1 = 143) e a coesão entre os métodos públicos dessa classe é igual a 7 (TCC = 7). O 

participante concordou com a ferramenta sobre a classe FMasterFiltro ser uma God Class. No 

entanto, os argumentos usados pelo participante não se basearam no uso de métricas, como a 

ferramenta. A análise do participante é mais descritiva e informal. Ao concordar com a 

ferramenta, o argumento utilizado por ele foi: “Essa classe é uma God Class, pois centraliza 

os métodos que implementam todos os filtros do sistema”.   

 Conforme pode ser visto na Tabela 4, o participante não concordou com o code 

smell God Class apontado pela ferramenta em cinco classes. São elas: FEventos, 

FConfiguracoes, FMovDemissaoMassa, FRemessas e FEventosGlobais. 

Ao analisar a classe FMovDemissaoMassa, a ferramenta apontou a classe como 

sendo uma God Class. O participante, por sua vez, não concordou que a classe 

FMovDemissaoMassa seja uma God Class. O argumento utilizado pelo participante ao 

analisar essa classe foi: “Não concordo com a ferramenta. Essa classe não centraliza muito 

trabalho e não é complexa”. 

Quando questionado se o code smell God Class presente nessas 10 classes 

representam um problema no design do sistema, o participante apontou apenas três classes. As 

classes eleitas pelo participante foram: FAnalisador, FArqDirf e FMasterSimples. O 

argumento utilizado pelo participante ao concordar com a possibilidade de representar 

problemas no design do sistema na classe FAnalisador foi: “Devido a sua grande 

complexidade, e por haver a manipulação de um grande volume de dados, essa classe pode 

vir a ocasionar lentidão em todo o sistema”. 

As demais classes que o participante não concordou com a possibilidade de 

representar problemas no design do sistema foram: FEventos, FConfiguracoes, 

FMovDemissaoMassa, FMasterFiltro, FRemessas, FEventosGlobais e FGeraRelFuncionario. 

Ao analisar a classe FMasterFiltro o participante alegou que: “Apesar de executar muito 

trabalho, os métodos dessa classe estão bem divididos. Dessa forma, cada método realiza 

uma quantidade razoável de trabalho, por isso não concordo que essa classe representa um 

problema no design do sistema, apesar de ser uma God Class”. 
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 Quando perguntamos se a existência do code smell God Class nessas 10 classes 

pode dificultar a realização de manutenções, o participante afirmou que apenas duas delas 

podem causar essa dificuldade. São elas: as classes FAnalisador e FArqDirf. Ao examinar a 

classe FAnalisador, o participante argumentou: “Por ser complexa, essa classe tem muitas 

responsabilidades e com certeza será mais difícil realizar modificações em seus métodos”. 

As outras oito classes que o participante afirmou não serem capazes de dificultar a 

realização de manutenções que demandem alterações no código fonte delas, foram: FEventos, 

FConfiguracoes, FMovDemissaoMassa, FMasterFiltro, FRemessas, FMasterSimples, 

FEventosGlobais e FGeraRelFuncionario. O argumento usado pelo participante ao analisar a 

classe FMasterSimples foi: “Não considero que essa classe possa dificultar a realização de 

manutenções, pois apesar de ser uma God Class, seus métodos estão bem definidos e cada 

um tem sua própria responsabilidade”. 

O último questionamento que fizemos ao participante foi se ele achava que valeria 

a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell God Class.  O 

participante disse que refatoraria apenas as classes FAnalisador e FArqDirf. O argumento 

utilizado pelo participante na análise da classe FAnalisador, foi: “Refatorar essa classe talvez 

ajudaria a diminuir a complexidade e a coesão dela”. As outras oito classes que o 

participante afirmou não serem necessárias refatorar, foram: FEventos, FConfiguracoes, 

FMovDemissaoMassa, FMasterFiltro, FRemessas, FMasterSimples, FEventosGlobais e 

FGeraRelFuncionario. Ao analisar a classe FEventos, por exemplo, o participante alegou: 

“Não vejo outro modo de implementar o trabalho dessa classe, portanto não vejo como 

realizar essa refatoração”. 

 Podemos perceber nas respostas do participante que ele só encontrou problema 

relacionado ao code smell God Class, quando seus métodos não estavam bem equilibrados, ou 

seja, quando os métodos estavam acessando muitos dados de outras classes e eram grandes. O 

participante não considera como um problema as classes que mesmo grandes, tem seus 

métodos com tamanho similar entre eles e com suas responsabilidades bem definidas. No que 

tange a problemas no design do sistema provocados pelo code smell God Class, o participante 

elegeu apenas três classes, assim evidenciando que para ele classes com God Class não são 

tão ruins em um sistema de software. O mesmo caso ocorreu ao examinar se God Class 
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podem dificultar a realização de manutenções no sistema e ao julgar se era necessário 

refatorar essas classes para eliminar o code smell God Class.  

3.5.2.2 Data Class 

A Tabela 5 apresenta os resultados para as quatro questões que fizemos ao 

participante sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Data Class. 

 

Tabela 5. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como Data 

Class 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conforme pode ser visto na Tabela 5, o participante concordou com a 

ferramenta de detecção em oito classes das 10 apresentadas. As oito classes são: FAbreFolha, 

FAfastamento, FAgencias, FContas, FDependentes, FGestores, FRefMensais e 

FFuncionarios.  

Ao analisar a classe FAfastamento, a ferramenta encontrou o número de métodos 

correspondentes aos serviços públicos oferecidos por essa classe em relação ao total de 

FAbreFolha Sim Não Não Não

FAfastamento Sim Não Não Não

FAgencias Sim Não Não Não

FContas Sim Não Não Não

FDependentes Sim Não Não Não

FExcluiFolha Não Não Não Não

FGestores Sim Não Não Não

FLicenca Não Não Não Não

FRefMensais Sim Não Não Não

FFuncionarios Sim Não Sim Não

Code Smell - Data Class

Classes
Concorda com a 

ferramenta?

Representa problema 

no design do sistema?

Dificulta a 

manutenção?

Necessita 

refatoração?
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métodos  públicos que ela possui igual a 11 (WOC = 11) e o número de atributos públicos da 

classe igual a 39 (NOPA = 39, NAM = 0). O participante concordou com a ferramenta sobre a 

classe FAfastamento ser uma Data Class. Segundo o participante “A classe FAfastamento é 

apenas uma classe de cadastro, sua única responsabilidade é guardar dados e ela não 

oferece nenhum serviço”.  

Conforme pode ser visto na Tabela 5, o participante não concordou com o code 

smell Data Class apontado pela ferramenta em duas classes. São elas: FExcluiFolha e 

FLicenca. O participante não concordou que a classe FLicenca seja uma Data Class e usou o 

seguinte argumento para justificar: “Sua interface oferece mais serviços do que dados, 

portanto não a considero como uma Data Class”. 

Quando questionado se o code smell Data Class presente nessas 10 classes 

representam um problema no design do sistema, o participante não apontou nenhuma das 10 

classes. O argumento utilizado pelo participante ao analisar a classe FGestores, por exemplo, 

foi: “Eu implementaria essa classe da mesma forma, porque não acredito que ela possa 

representar um problema para o design do sistema. Além do mais, classes de dados são 

essenciais em qualquer tipo de software”. 

Quando perguntamos se a existência do code smell Data Class nessas 10 classes 

poderia dificultar a realização de manutenções, o participante apontou apenas a classe 

FFuncionarios. O argumento usado pelo participante foi: “A classe FFuncionarios pode ser 

difícil de ser mantida, pois ela é muito complexa e oferece uma grande quantidade de dados a 

outras classes do sistema”. O participante acredita que as outras nove classes (FAbreFolha, 

FAfastamento, FAgencias, FContas, FDependentes, FExcluiFolha, FGestores, FLicenca e  

FRefMensais), apesar de possuir o code smell Data Class, não sejam capazes de dificultar a 

manutenção. Por exemplo, o argumento usado por ele ao analisar a classe FAbreFolha foi: 

“Trata-se de uma classe pequena e com poucos dados, acredito que ela seja fácil de manter e 

alterar”. 

O último questionamento que fizemos ao participante foi se ele achava que valeria 

a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell Data Class.  O 

participante não refatoraria nenhuma das classes. Ao analisar a classe FGestores, por 

exemplo, o participante alegou: “Não vejo problemas com a forma de implementação dessa 

classe e não acredito que seja necessário refatorá-la”.  
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Ao examinar as respostas do participante, podemos perceber que para ele classes 

de dados são essenciais em um sistema de software. O participante não considera que classes 

com Data Class possam representar problemas no design do sistema e também acredita que 

elas não necessitam ser refatoradas para eliminar esse code smell.  Quanto a realização de 

manutenções que demandam alterações em classes com o code smell Data Class, o 

participante considerou que apenas uma das 10 classes apresentadas pode dificultar a 

manutenção.  Diante desses achados, pudemos perceber que para o participante o code smell 

Data Class não representa grandes problemas ao bom funcionamento do Sistema de Folha de 

Pagamento e Recursos Humanos. 

3.5.2.3 Shotgun Surgery 

A Tabela 6 apresenta os resultados para as quatro questões que fizemos ao 

participante sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Shotgun Surgery. 

Conforme pode ser visto na Tabela 6, o participante concordou com a ferramenta de detecção 

nas 10 classes apresentadas.  

 

Tabela 6. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como 

Shotgun Surgery 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

dmDiversos Sim Não Não Não

UVariaveis Sim Não Não Não

UCalculos Sim Sim Sim Sim

FMasterImpressaoRel Sim Não Não Não

dmAcessos Sim Não Não Não

dmFolha Sim Não Não Não

FMasterDB Sim Não Não Não

UFiltro Sim Não Não Não

Uferramentas Sim Não Não Não

FMasterRel Sim Não Não Não

Code Smell - Shotgun Surgery

Classes
Concorda com a 

ferramenta?

Representa problema 

no design do sistema?

Dificulta a 

manutenção?

Necessita 

refatoração?
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Ao analisar a classe UFerramentas, por exemplo, a ferramenta encontrou o 

número de métodos que podem ser potencialmente afetados por mudanças igual a 479 (CM = 

479) e o número de classes que deverão ser inspecionadas se ocorrerem mudanças nessa 

classe igual a 224 (ChC = 224). O participante utilizou o seguinte argumento para concordar 

com a análise da ferramenta sobre a classe UFerramentas: “Essa classe contém métodos que 

são usados por muitas classes do sistema de Folha de Pagamento, por isso concordo com a 

ferramenta e acredito que trata-se de uma Shotgun Surgery”. 

 Quando questionado se o code smell Shotgun Surgery presente nessas 10 

classes representavam um problema no design do sistema, o participante apontou apenas a 

classe UCalculos. Segundo o participante, a classe UCalculos “possui muitos métodos e é 

possível que algumas classes que a herdam, não utilize boa parte desses métodos, o que pode 

vir a ocasionar um Refused Bequest”. 

O participante não acredita que as demais classes podem representar problemas no 

design do sistema. Essas classes são as seguintes: DMDiversos, UVariaveis, 

FMasterImpressaoRel, DMAcessos, DMFolha, FMasterDB, UFiltro, UFerramentas e 

FMasterRel. Ao analisar a classe FMasterImpressaoRel, o participante alegou que: “Do jeito 

que essa classe foi implementada ela poupa códigos iguais em várias classes, ao contrário de 

representar problemas no design do sistema essa classe foi feita justamente para ajudar a 

manter um design limpo”. 

Quando perguntamos se a existência do code smell Shotgun Surgery nessas 10 

classes poderia dificultar a realização de manutenções, o participante apontou apenas a classe 

UCalculos. O argumento usado pelo participante foi: “Por ser uma classe complexa e com 

muitos métodos, existe sim a possibilidade de uma maior dificuldade ao tentar realizar 

manutenções e alterações”. Já ao analisar a classe UVariaveis, o participante afirmou que “A 

classe UVariaveis é bem pequena e não vejo nenhuma dificuldade em realizar manutenções 

nela”. 

O último questionamento que fizemos ao participante foi se ele achava que valeria 

a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell Shotgun Surgery.  O 

participante só refatoraria a classe UCalculos. Segundo ele, a classe UCalculos possui muitos 

métodos e seria necessário organizá-los melhor em outras classes. Por outro lado, ao analisar 
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a classe FMasterRel, por exemplo, o participante afirmou: “Acredito que essa classe foi bem 

construída e não há necessidade de refatorá-la, mesmo ela sendo uma Shotgun Surgery”. 

Podemos perceber, nas respostas do participante, que a única classe do sistema de 

Folha de Pagamento que é uma Shotgun Surgery e que pode provocar problemas no design do 

sistema, que pode dificultar a realização de manutenções e que é necessário refatorar é a 

classe UCalculos. Para o participante as outras nove classes são Shotgun Surgery, mas essa 

característica não influencia no design e na manutenção e, não necessitam ser refatoradas.  

3.5.2.4 Refused Bequest 

A Tabela 7 apresenta os resultados para as quatro questões que fizemos ao 

participante sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Refused Bequest. 

Conforme pode ser visto na Tabela 7, o participante concordou com a ferramenta de detecção 

nas 10 classes apresentadas.   

 

Tabela 7. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como 

Refused Bequest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FBancos Sim Não Não Não

FCalculo Sim Sim Não Sim

UCalendario Sim Sim Não Sim

FCentroCusto Sim Não Não Não

FContratos Sim Não Não Não

FEventosProgramados Sim Não Não Não

 FFCargos Sim Sim Não Sim

FContraCheque Sim Sim Não Não

FLocalTrabalho Sim Sim Não Não

FDepartamentos Sim Sim Não Não

Code Smell - Refused Bequest

Classes
Concorda com a 

ferramenta?

Representa problema 

no design do sistema?

Dificulta a 

manutenção?

Necessita 

refatoração?
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De acordo com a ferramenta, FCalculo é uma classe com Refused Bequest. O 

participante utilizou o seguinte argumento para concordar com a análise da ferramenta sobre a 

classe FCalculo: “Essa classe é uma Refused Bequest, pois ela utiliza somente um método de 

sua superclasse, sendo que sua superclasse possui vários métodos”. 

Quando questionado se as classes com Refused Bequest representavam um 

problema no design do sistema, o participante apontou seis das 10 classes. As classes eleitas 

pelo participante foram: FCalculo, UCalendario, FFCargos, FContraCheque, FLocalTrabalho 

e FDepartamentos. Ao analisar a classe FFCargos, o participante argumentou: “Essa classe 

pode vir a comprometer o design do sistema, pois ela usa somente um método da sua 

superclasse e, caso esse método seja modificado na superclasse ele pode causar problemas 

na classe FFCargos”. As demais classes que o participante não concordou com a 

possibilidade de representar problemas no design foram: FBancos, FCentroCusto, FContratos 

e FEventosProgramados. Ao analisar a classe FBancos, o participante alegou que: “A 

superclasse dessa subclasse possui poucos métodos e a herança entre essas classes é peça 

importante para o sistema, logo não acredito que a classe FBancos possa representar um 

problema no design do sistema”. 

O participante não considerou que nenhuma das 10 classes poderia dificultar a 

realização de manutenções. O argumento utilizado pelo participante para a classe FBancos, 

foi: “São pouco os métodos herdados nessa classe,  desta forma a realização de manutenções 

e alterações torna-se uma tarefa fácil”. Por outro lado, o participante refatoraria as classes 

FCalculo, UCalendario e FFCargos. Segundo ele, seria necessário refatorar a classe 

UCalendario “para eliminar o excesso de herança desnecessária”. Enquanto, na classe 

FContratos “não vejo necessidade de refatorar essa classe, pois acredito que a refatoração 

não vai conseguir mudar a herança necessária entre a superclasse e a classe FContratos”. 

Podemos perceber que o participante concorda com a ferramenta no que tange a 

classes que herdam métodos e fazem pouco ou nenhum uso deles. Porém, para o participante, 

classes com o code smell Refused Bequest nem sempre representavam problemas para o 

sistema de Folha de Pagamento e, precisariam ser refatoradas. No entanto, o mais curioso é 

que mesmo sendo classes com Refused Bequest, e que algumas delas podem causar problemas 

no design, o participante afirmou que nenhuma delas é capaz de dificultar a realização de 

manutenções no sistema. 
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3.5.2.5 Feature Envy 

A Tabela 8 apresenta os resultados para as quatro questões que fizemos ao 

participante sobre os métodos que a ferramenta detectou com o code smell Feature Envy. 

Conforme pode ser visto na Tabela 8, o participante concordou com a ferramenta de detecção 

nos 10 métodos apresentados. 

Ao analisar o método Relatorio da classe FRegime, por exemplo, a ferramenta 

encontrou que a quantidade de atributos acessados por esse método diretamente ou através de 

métodos de acesso é igual a oito (AID = 8), o número de atributos locais acessados por esse 

método é igual a dois (ALD = 2) e o número de classes externas que esse método utiliza 

atributos é igual a um (NIC = 1). O argumento utilizado pelo participante para concordar com 

a ferramenta sobre esse método ser um Feature Envy, foi: “Esse método se interessa e usa 

mais dados da classe DMDiversos do que os dados dela mesma”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Relatorio (classe: FRegime) Sim Sim Sim Sim

CalculaSaldoFerias (classe: 

FFeriasProgramacao)
Sim Sim Sim Sim

Relatorio (classe: 

FFolhadeFrequencia)
Sim Sim Sim Sim

CalcDepIR (classe: UCalculos) Sim Sim Sim Sim

Relatorio (classe: 

FGeracaoVariaveis)
Sim Sim Sim Sim

CalcDiasAfastamento (classe: 

UCalculos)
Sim Sim Sim Sim

Relatorio (classe: FRais) Sim Sim Sim Sim

CalcDepSFam (classe: 

UCalculos)
Sim Sim Sim Sim

Relatorio (classe: 

FFolhadeFrequenciaEducacao)
Sim Sim Sim Sim

Relatorio (classe: FRegime02) Sim Sim Sim Sim

Code Smell - Feature Envy
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Tabela 8. Respostas dos participantes sobre os métodos apontados pela ferramenta como 

Feature Envy 

 
 

A Tabela 8 mostra também que o participante acredita que todos os 10 métodos 

podem representar algum tipo de problema no design. Ao analisar o método Relatorio da 

classe FRais, o participante afirmou: “Esse método foi implementado seguindo várias práticas 

ruins de programação, gerando alto custo e possivelmente mais dificuldade para alterá-lo”. 

Da mesma forma, o participante afirmou que os 10 métodos com Feature Envy 

poderiam dificultar a realização de manutenções e mereceriam ser refatorados. Ao analisar o 

método CalcDepSFam da classe UCalculos, ele afirma que: “É necessário ter profundo 

conhecimento da classe que esse método é dependente, é preciso ter o trabalho de procurar 

minuciosamente e entender bem os métodos da superclasse, o que torna a manutenção bem 

trabalhosa”. Ao analisar o método Relatorio da classe FFolhadeFrequencia, o participante 

afirmou: “A refatoração ajudaria a minimizar ou eliminar o alto custo de acesso aos dados 

que pertencem a outra classe”. 

Podemos perceber nas respostas do participante, que o code smell que ele mais 

teve facilidade em entender e apontar foi o Feature Envy. Talvez por ser um code smell fácil 

de identificar e com uma a área de análise menor, um método, se comparado à análise de uma 

classe inteira. O participante concordou com os 10 métodos apontados pela ferramenta e 

afirmou que todos eles poderiam causar problemas no design, dificultar a realização de 

manutenções e precisariam ser refatorados.  

3.6 DISCUSSÕES SOBRE O ESTUDO PRELIMINAR 

Para finalizar, esta seção analisa os resultados a luz das questões de pesquisa, 

definidas na Seção 3.1. Desenvolvedor versus Ferramenta 

Um dos objetivos deste estudo preliminar é verificar se o desenvolvedor 

(participante do estudo) concorda com classes e métodos com code smells identificados pela 



 

69 
 

ferramenta de detecção. Portanto, esta seção tem como objetivo responder à seguinte questão 

de pesquisa especificada na Seção 3.1. 

 

QP1. Os desenvolvedores concordam com os code smells identificados pela 

ferramenta em um sistema de software desenvolvido ou mantido por eles? 

 

Ao aplicarmos o Questionário I, buscamos avaliar a ferramenta de detecção e 

identificar os falsos positivos e falsos negativos. Os falsos positivos foram identificados 

quando a classe/método foi apontado pela ferramenta mas não apontado pelo participante. 

Enquanto, os falsos negativos foram identificados quando a classe/método não foi apontado 

pela ferramenta mas apontado pelo participante. 

Desta forma, o Questionário I nos mostrou que, o desenvolvedor identificou as 

mesmas classes e métodos com os mesmos code smells apontados pela ferramenta, além de, 

identificar classes e métodos que a ferramenta não detectou. 

Após os resultados obtidos através do Questionário I, ainda era necessário 

verificar se o desenvolvedor concordava com code smells identificados por uma ferramenta de 

detecção, para isso utilizamos o Questionário II. 

Semelhante ao Questionário I o objetivo do Questionário II também era avaliar a 

ferramenta de detecção, no entanto, identificando apenas os falsos positivos. Como 

apresentado na Seção 3.4.3 o Questionário II é composto por quatro questões. A questão 

utilizada para nos ajudar a responder a questão de pesquisa QP1 foi à letra “a” que diz: “A 

ferramenta apontou que essa classe/método possui o code smell indicado. Você concorda com 

a ferramenta, ou seja, em sua opinião, essa classe/método possui esse code smell? Por quê?”. 

Com base nos resultados e análises da Seção 3.5.2, foi observado que: 

 o desenvolvedor concordou com cinco das 10 classes detectadas pela 

ferramenta com o code smell God Class. 

 o desenvolvedor concordou com oito das 10 classes detectadas pela 

ferramenta com o code smell Data Class. 

 o desenvolvedor concordou com todas as 10 classes detectadas pela 

ferramenta com o code smell Refused Bequest. 
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 o desenvolvedor concordou com todas as 10 classes detectadas pela 

ferramenta com o code smell Shotgun Surgery. 

 o desenvolvedor concordou com os 10 métodos detectados pela ferramenta 

com o code smell Feature Envy. 

 

 Logo, das 40 classes detectadas pela ferramenta o participante concordou em 

33 delas e, dos 10 métodos também detectados pela ferramenta o participante concordou com 

todos. Estes resultados indicam que o participante concordou com a maior parte das detecções 

da ferramenta. 

3.6.1 Code Smells versus Problemas no Design 

Esta seção analisa como a detecção de code smells realizada por uma ferramenta é 

capaz de ajudar o desenvolvedor a entender a relação entre code smells, problemas no design 

e possíveis dificuldades no processo de manutenção em sistemas de software. Em outras 

palavras, nós pretendemos responder a seguinte questão de pesquisa levantada na Seção 3.1. 

 

QP2. Uma ferramenta de detecção automática de code smells é capaz de ajudar 

os desenvolvedores a entender os problemas no código-fonte, assim como avaliar as 

dificuldades envolvidas no processo de manutenção? 

 

Novamente utilizamos o Questionário II, apresentado na Seção 3.4.3 para nos 

ajudar a responder a questão de pesquisa QP2. Utilizamos as perguntas “b” e “c” do 

Questionário II, que dizem respectivamente: “Você acha que esse code smell representa um 

problema no design do sistema? Por quê?” e “Você considera que a existência desse code 

smell nessa classe/método pode dificultar a realização de manutenções que demandem 

alterações nessa classe/método? Por quê?” 
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Com base nos resultados e análises da Seção 3.5.2, observamos que o 

desenvolvedor afirmou que: 

 das 10 classes com God Class, apenas três representam problemas no 

design do sistema. 

 das 10 classes com Data Class, nenhuma representa problemas no design 

do sistema. 

 das 10 classes com Shotgun Surgery, apenas uma representa problemas no 

design do sistema. 

 das 10 classes com Refused Bequest, seis delas representam problemas no 

design do sistema. 

 dos 10 métodos com Feature Envy, todos eles representam problemas no 

design do sistema. 

 

 Logo, das 40 classes apresentadas, o desenvolvedor afirmou que apenas 10 

delas representam um problema no design do sistema, sendo que dessas 10 classes escolhidas 

pelo desenvolvedor nenhuma delas contém o code smell Data Class. Com relação aos 10 

métodos apresentados com o code smell Feature Envy, o participante afirmou que todos eles 

representam um problema no design do sistema. 

 Quando questionado se a existência de code smells pode dificultar a realização 

de manutenções que demandem alterações, o desenvolvedor afirmou que: 

 das 10 classes com God Class, apenas duas podem dificultar a realização 

de manutenções que demandem alterações. 

 das 10 classes com Data Class, apenas uma pode dificultar a realização de 

manutenções que demandem alterações. 

 das 10 classes com Shotgun Surgery, apenas uma pode dificultar a 

realização de manutenções que demandem alterações. 

 das 10 classes com Refused Bequest, nenhuma pode dificultar a realização 

de manutenções que demandem alterações. 

 dos 10 métodos com Feature Envy, todos eles podem dificultar a 

realização de manutenções que demandem alterações. 
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 Portanto, das 40 classes apresentadas, o desenvolvedor afirmou que apenas 

quatro delas podem dificultar a realização de manutenções que demandem alterações, sendo 

que dessas quatro classes escolhidas pelo desenvolvedor nenhuma delas contém o code smell 

Refused Bequest. Com relação aos 10 métodos apresentados com o code smell Feature Envy, 

o desenvolvedor afirmou que todos eles podem dificultar a realização de manutenções que 

demandem alterações. 

 Estes resultados indicam que a ferramenta de detecção não foi muito útil para 

ajudar o desenvolvedor a encontrar problemas no design e classes que poderiam dificultar a 

manutenção, principalmente quando analisadas as classes que continham o code smell Data 

Class e Refused Bequest respectivamente. Ao contrário, a detecção de métodos com Feature 

Envy se mostrou promissora para a identificação de problemas de design e manutenção.  

3.6.2 Code Smells e Refatoração 

Esta seção analisa se a ferramenta foi útil para indicar classes e métodos que 

necessitam ser refatorados. O objetivo é responder à seguinte questão de pesquisa. 

 

QP3. Após a identificação de code smells no código-fonte com a ajuda da 

ferramenta de detecção, os desenvolvedores estão dispostos a empregar esforços para 

refatorar o código a fim de eliminar os code smells? 

 

Mais uma vez utilizamos o Questionário II, apresentado na Seção 3.4.3, para nos 

ajudar a responder a questão de pesquisa QP3. Utilizamos a pergunta “d” do Questionário II, 

que diz: “Você acha que valeria a pena refatorar o código do sistema para eliminar esse 

code smell dessa classe/método? Por quê?”. 

Com base nos resultados e análises da Seção 3.5.2, observamos que: 

 das 10 classes com God Class, o desenvolvedor aplicaria refatoração para 

eliminar esse code smell em apenas duas classes. 
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 das 10 classes com Data Class, o desenvolvedor não aplicaria refatoração 

para eliminar esse code smell em nenhuma classe. 

 das 10 classes com Shotgun Surgery, o desenvolvedor aplicaria refatoração 

para eliminar esse code smell em apenas uma classe. 

 das 10 classes com Refused Bequest, o desenvolvedor aplicaria refatoração 

para eliminar esse code smell em apenas três classes. 

 dos 10 métodos com Feature Envy, o desenvolvedor aplicaria refatoração 

para eliminar esse code smell em todos os 10 métodos. 

 

 Logo, das 40 classes apresentadas o desenvolvedor só aplicaria refatoração 

para eliminar os code smells em apenas seis classes, sendo que nenhuma dessas seis classes 

possui o code smell Data Class. Com relação aos 10 métodos apresentados com o code smell 

Feature Envy, o desenvolvedor aplicaria refatoração em todos eles para eliminar esse code 

smell. Estes resultados indicam que, mesmo sabendo da existência dos code smells nas 

classes, o desenvolvedor estaria disposto a refatorar apenas poucas classes. Ao contrário dos 

métodos identificados com o code smell Feature Envy, onde o desenvolvedor estaria disposto 

a refatorar todos eles. 

 

 

 



 

74 
 

 

 

4 O PRIMEIRO ESTUDO EXPERIMENTAL 

Esta seção descreve o contexto e os resultados do primeiro estudo experimental. 

Esse estudo foi organizado a fim de verificar a utilidade de uma ferramenta de detecção 

automática de code smells em uma microempresa de desenvolvimento de software, no sentido 

de analisar a relação entre code smells com problemas no design e dificuldades ao realizar 

manutenções que demandem alterações em sistemas de software. 

4.1 OBJETIVO E QUESTÕES DE PESQUISA 

O objetivo destes estudos são investigar se a detecção automática de code smells é 

considerada útil pelos desenvolvedores como forma de avaliar a qualidade do design de 

sistemas de software, principalmente em termos de facilidade de manutenção. Para atingir tal 

objetivo foi definida uma questão geral de pesquisa. 

 

QP. A detecção automática de code smells por meio de ferramentas é útil para os 

desenvolvedores de softwares? 

 

 Realizamos dois estudos experimentais com participantes em duas 

microempresas de software para investigar a utilidade de uma ferramenta de detecção na 

análise, otimização e manutenção de sistemas de softwares, a fim de responder a questão de 

Capítulo 
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pesquisa QP. As questões específicas a seguir foram derivadas a partir da QP descrita 

anteriormente. 

 

    QP1. Os desenvolvedores concordam com os code smells identificados pela 

ferramenta em um sistema de software desenvolvido ou mantido por eles? 

 

 QP2. Uma ferramenta de detecção automática de code smells é capaz de 

ajudar os desenvolvedores a entender os problemas no código-fonte, assim como avaliar as 

dificuldades envolvidas no processo de manutenção? 

 

 QP3. Após a identificação de code smells no código-fonte com a ajuda da 

ferramenta de detecção, os desenvolvedores estão dispostos a empregar esforços para 

refatorar o código a fim de eliminar os code smells? 

4.2 CONFIGURAÇÕES DO ESTUDO 

Este estudo envolveu uma microempresa de desenvolvimento de software, 

programadores desta microempresa, um sistema de software e uma ferramenta de detecção 

automática de code smells. 

A microempresa utilizada nesse estudo situa-se no sul da Bahia, desenvolve 

sistemas de softwares para entidades públicas, é sólida no mercado com mais de 15 anos de 

funcionamento e possui em seu quadro de funcionários uma equipe com quatro 

programadores. Neste estudo vamos nos referir a ela como microempresa1 para diferenciá-la 

da microempresa que foi utilizada no segundo estudo experimental.  

 Esta é a mesma microempresa que aplicamos o estudo preliminar. O sistema de 

software escolhido para nosso primeiro estudo experimental também foi o mesmo sistema que 

usamos no estudo preliminar, logo, as informações sobre o sistema de Folha de Pagamento e 

Recursos Humanos podem ser vistas na Seção 3.2. 
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4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Quatro programadores participaram desse estudo. Todos eles são graduados em 

Ciência da Computação, possuem experiência com linguagens orientadas a objetos e 

trabalham com a linguagem Object Pascal (Delphi). Dois deles trabalham na empresa há 10 

anos e os outros dois trabalham há cerca de quatro anos. O Sistema de Folha de Pagamento e 

Recursos Humanos foi desenvolvido por três desses quatro participantes, o quarto participante 

não participou do levantamento e desenvolvimento inicial do software, no entanto, atualmente 

ele realiza suporte do sistema e é responsável por inclusão de novas funcionalidades e 

manutenções. 

4.4 TAREFAS EXPERIMENTAIS 

As tarefas experimentais que apoiaram a realização desse estudo foram: (i) 

Treinamento e (ii) Elaboração e execução dos questionários I e II. 

No treinamento, apresentamos aos participantes os code smells God Class, Data 

Class, Shotgun Surgery, Refused Bequest e Feature Envy investigados nesse estudo. 

Apresentamos também a ferramenta de detecção automática de code smells e discutimos com 

os participantes sobre detecção manual de code smells versus detecção realizada por uma 

ferramenta. O treinamento auxiliou os participantes a entender conceitos e características 

presentes em cada um dos cinco code smells apresentados, além de, expor métricas de código-

fonte e estratégias para detecção de code smells. 

Na tarefa (ii), produzimos dois questionários compostos por classes e métodos 

retirados do Sistema de Folha de Pagamento e Recursos Humanos. No questionário I 

solicitamos aos participantes que analisassem classes e métodos manualmente e tentassem 

identificar code smells presentes nelas. O objetivo era comparar as classes e métodos 
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apontados pelos participantes com as classes e métodos identificados pela ferramenta e, assim 

nos ajudar a responder a questão de pesquisa QP1. 

Já no questionário II apresentamos classes e métodos identificados pela 

ferramenta com code smells e solicitamos aos participantes que respondessem questões sobre 

problemas de design e possíveis dificuldades na realização de manutenções dessas classes e 

métodos com code smells. O principal objetivo do questionário II era nos ajudar a responder 

as questões de pesquisa apresentadas na Seção 4.1. 

Estas tarefas experimentais podem ser vistas em maiores detalhes nas Seções 

4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3. 

4.4.1 Treinamento 

O treinamento desse primeiro estudo experimental ocorreu de forma semelhante 

ao treinamento do estudo preliminar. O sistema de software utilizado na primeira e última fase 

do treinamento foram os mesmos, no entanto, o que diverge do treinamento do estudo 

preliminar é a quantidade de participantes. Aqui, contamos com a participação de quatro 

desenvolvedores. 

4.4.2 Questionário I 

O objetivo deste questionário foi comparar as respostas dos participantes com a 

detecção realizada pela ferramenta, a fim de verificar se os participantes concordam com os 

code smells identificados pela ferramenta, e desta forma, nos ajudar a responder a questão de 

pesquisa QP1. 

 O Questionário I contém 27 classes e 16 métodos retirados do Sistema de 

Folha de Pagamento e Recursos Humanos. Assim como ocorreu no estudo preliminar, 
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algumas dessas classes e métodos foram indicadas pela ferramenta com code smells e outros 

não. 

 A seleção dessas classes e métodos foi realizada de forma semelhante ao que 

foi aplicada no estudo preliminar.  

 Das 27 classes apresentadas, apenas sete foram apontadas pela ferramenta, são 

elas: duas classes com Refused Bequest, três com Data Class, uma com Shotgun Surgery e 

uma com God Class. Dos 16 métodos apresentados, apenas seis foram apontados pela 

ferramenta contendo o code smell Feature Envy. 

 O tempo gasto pelos participantes para responder esse questionário foi de 

aproximadamente 2 horas e 30 minutos. 

4.4.3 Questionário II 

O objetivo deste questionário é avaliar se e porque os participantes concordam ou 

não com os code smells detectados pela ferramenta e, juntamente com o Questionário I nos 

ajudar a responder a questão de pesquisa QP1. Além disso, procuramos saber também: (i) se 

os participantes consideravam que os code smells apontados pela ferramenta representavam 

problemas de design, (ii) se tais code smells poderiam dificultar a realização de manutenções 

e, (iii) se eles acham que valiam à pena refatorar as classes e métodos infectados. Logo, com 

os itens (i) e (ii) poderemos ser capazes de responder a questão de pesquisa QP2 e com o item 

(iii) a questão de pesquisa QP3. 

A elaboração, sistema de software e seleção das classes e métodos foram os 

mesmos empregados no questionário II do estudo preliminar. 

Assim como ocorreu no estudo preliminar, selecionamos 40 classes e 10 métodos 

para serem analisados pelos participantes. Sendo dessas 40 classes, 10 classes contendo o 

code smell Data Class, 10 classes contendo o code smell God Class, 10 classes contendo o 

code smell Refused Bequest, 10 classes contendo o code smell Shotgun Surgery e 10 métodos 

contendo o code smell Feature Envy. 
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As questões que fizemos aos participantes sobre cada classe e método foram um 

pouco diferentes das que foram aplicadas no questionário II do estudo preliminar. As questões 

apresentadas no estudo preliminar nos mostraram a existência de ambiguidades na 

formulação, desta forma, ao construir o questionário II desse estudo experimental, 

reformulamos as questões para eliminar essas ambiguidades. Assim, indagamos os 

participantes com as seguintes questões? 

 

a) A ferramenta apontou que essa classe ou método possui o code smell 

indicado. Você concorda com a ferramenta, ou seja, em sua opinião essa 

classe ou método possui esse code smell? Por quê? (se você concorda, por 

favor, responda as letras “b” e “c”) 

 

Na questão “b”, apresentamos características presentes em classes e métodos com 

os code smells que estamos investigando, antes de indagar os participantes se essa classe ou 

método com o code smell indicado pode dificultar a realização de manutenções que 

demandem alterações. A questão para as classes com God Class, por exemplo, foi apresentada 

dessa forma: 

 

b) Uma God Class é potencialmente prejudicial para o design do sistema, 

pois agrega diferentes responsabilidades e usa muitas outras classes para 

realizar sua funcionalidade. Você considera que a existência de God 

Class nessa classe pode dificultar a realização de manutenções que 

demandem alterações? Por quê? 

 

c)  Você acha que valeria a pena refatorar o código do sistema para 

eliminar o code smell indicado dessa classe ou método? Por quê? 

 

A forma com que esse questionário foi aplicado e tempo gasto pelos participantes 

para respondê-lo é o mesmo apresentado no questionário II do estudo preliminar. 
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4.5 RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados do primeiro estudo experimental. 

4.5.1 Resultados do Questionário I 

Nesse questionário foi solicitado aos participantes que analisassem 27 classes e 16 

métodos e informassem se tratavam de classes e métodos infectados por algum code smell. 

Caso a resposta fosse afirmativa perguntávamos aos participantes qual code smell eles 

encontraram e por que. As respostas completas dos participantes podem ser vistas 

detalhadamente nos relatórios de codificação presente no Apêndice C1. 

Como citado na Seção 4.4.2, das 27 classes apresentadas, sete delas foram 

apontadas pela ferramenta como code smell (duas classes com Refused Bequest, três classes 

com Data Class, uma classe com Shotgun Surgery e uma classe com God Class). A Tabela 9 

lista apenas oito classes das 27 apresentadas aos participantes, essas oito classes listadas 

englobam todas as classes apontadas pelos participantes e a ocorrência de um tipo de code 

smell que a ferramenta apontou (uma God Class, uma Data Class, uma Shotgun Sugery e uma 

Refused Bequest). Para cada classe, a tabela informa o code smell, a estratégia de detecção 

usada pela ferramenta (menos para as quatro classes que não foram apontadas por ela) e os 

argumentos usados pelo participante.  
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Tabela 9. Questionário I: Análise da Ferramenta versus Análise dos Participantes (Classes) 

 

 

 

As análises da ferramenta fazem uso de métricas de código-fonte que compõem as 

estratégias de detecção usadas por ela e, que foram inspiradas nas estratégias definidas por 

Lanza & Marinescu (2006). Já os argumentos utilizados pelos participantes não faz uso direto 

das métricas, porém, de modo mais simples, apresentam análises bem próximas a da 

ferramenta. 
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Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar classes com Refused Bequest, a 

ferramenta identificou as classes FArqBancario, e FMovLotesPagamento.  

Podemos verificar na tabela 9, que três participantes concordaram com a 

ferramenta sobre a classe FArqBancario ser uma Refused Bequest. Ao analisar essa classe o 

participante P1 observou que a classe FArqBancario herda a superclasse FMasterFiltro mas 

não usa seus métodos ou atributos. Os participantes P3 e P4 fizeram uma observação parecida 

com a do participante P1, no entanto, não apontaram quais são as superclasses dessa classe. O 

participante P2, ao analisar a classe FArqBancario apontou que essa classe é uma Shotgun 

Surgery, para ele: “Essa classe possui o SQL solto dentro do código-fonte. Se necessário for 

uma modificação no banco de dados, teremos que procurar todas as classes que utilizam seus 

métodos”. 

Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar classes com God Class, a 

ferramenta identificou a classe FMasterDBLista. Enquanto os participantes P2 e P4 assim 

como a ferramenta, também apontaram que essa classe é uma God Class. O participante P2 

afirmou que: “Essa classe centraliza a lógica do sistema, detém a maior parte dos códigos em 

SQL do sistema”, enquanto o participante P4 alegou que: “Essa classe detém muitas 

responsabilidades, trabalha praticamente sozinha”. Já os participantes P1 e P3 identificaram 

essa classe como uma Shotgun Surgery. O participante P1, afirmou que muitas classes 

dependem da classe FMasterDBLista, e que uma simples mudança afetaria diversas classes do 

sistema, por isso ela é uma Shotgun Surgery. Enquanto o participante P3 alegou que ela é uma 

Shotgun Surgery, pois quase todas as classes do sistema utilizam os métodos da classe 

FMasterDBLista.  

Ao analisar a classe FAtestados presente na Tabela 9, por exemplo, a ferramenta 

encontrou o número de métodos correspondentes aos serviços públicos oferecidos pela classe 

em relação ao total de métodos públicos que ela possui igual a 28 (WOC = 28) e o número de 

atributos públicos da classe igual a 42 (NOPA = 42, NAM = 0). Apenas o participante P1 

concordou com a ferramenta de que a classe FAtestados é uma Data Class. O participante P1 

afirmou: “Essa classe não tem funcionalidade própria. Sua função principal é conter dados”. 

O participante P3 alegou que essa classe é uma God Class, pois “Essa classe possui muitas 

funcionalidades, por exemplo: SQL e processamento de dados”. Enquanto os participantes P2 
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e P4 não concordaram com a ferramenta e não apontaram nenhum code smell na classe 

FAtestados. 

Apenas o participante P4 concordou com a ferramenta sobre a classe FScripts ser 

uma Shotgun Surgery. Para o participante P4 “Essa classe interfere em muitas classes do 

sistema, se caso for necessário uma alteração, com certeza será bem complicado de 

realizar”. Já para o participante P1 a classe FScripts trata-se de um Refused Bequest, segundo 

ele essa classe herda métodos de uma superclasse e não usa nenhum dos seus métodos. Os 

participantes P2 e P3 não concordaram com a ferramenta e não apontaram nenhum code smell 

na classe FScripts. 

O participante P1 identificou quatro classes com os mesmos code smells 

detectados pela ferramenta - três classes com Data Class (FAtestados, FContabilistas e 

FFuncao)  e uma classe com Refused Bequest (FArqBancario) -; identificou classes com code 

smells diferentes dos que foram detectados pela ferramenta (a classe FScripts detectada pela 

ferramenta como Shotgun Surgery e que ele apontou como Refused Bequest e a classe 

FMasterDBLista detectada pela ferramenta com God Class e que ele apontou como Shotgun 

Surgery) e apontou as classes UREstatistica e RSalarioLiquido com Refused Bequest que não 

foram detectadas pela ferramenta. 

O participante P2 identificou duas classes com os mesmos code smells detectados 

pela ferramenta (a classe FMovLotesPagamento com Refused Bequest  e a classe 

FMasterDBLista com God Class); identificou uma classe com  code smell diferente do que 

foi detectado pela ferramenta (a classe FArqBancario detectada pela ferramenta como Refused 

Bequest e que ele apontou como Shotgun Surgery) e apontou a classe FRCategoriaSefip com 

Refused Bequest que não foi detectada pela ferramenta. 

O participante P3 identificou duas classes com os mesmos code smells detectados 

pela ferramenta (as classes FArqBancario e FMovLotesPagamento ambas com Refused 

Bequest); identificou classes com code smells diferentes do que foram detectados pela 

ferramenta (a classe FAtestados detectada pela ferramenta com Data Class e que ele apontou 

com  God Class e, a classe FMasterDBLista detectada pela ferramenta como  God Class e que 

ele apontou como Shotgun Surgery) e apontou classes que não foram detectadas pela 

ferramenta (a classe FCadastroUsuario com God Class, a classe FRCategoriaSefip com 

Shotgun Surgery e a classe RSalarioLiquido com Data Class). 
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O participante P4 identificou três classes com os mesmos code smells detectados 

pela ferramenta (a classe FArqBancario com Refused Bequest, a classe FScripts com Shotgun 

Surgery e a classe FMasterDBLista com God Class); identificou uma classe  com code smell 

diferente do que foi detectado pela ferramenta (a classe FMovLotesPagamento detectada pela 

ferramenta como Refused Bequest e que ele apontou como Data Class) e diferente dos outros 

participantes, ele não apontou nenhuma classe que não foi detectada pela ferramenta. 

Solicitamos aos participantes que além de analisarem classes, que eles também 

analisassem alguns métodos. Conforme citado na Seção 4.4.2, dos 16 métodos apresentados, 

seis deles foram apontados pela ferramenta com o code smell Feature Envy. A Tabela 10 lista 

11 métodos, onde seis deles foram apontados pela ferramenta e o restante apontado por algum 

dos quatro participantes. Para cada método, a tabela informa o code smell, a estratégia de 

detecção usada pela ferramenta (menos para cinco métodos que não foram apontados por ela) 

e os argumentos usados pelo participante. 
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Tabela 10. Questionário I: Análise da Ferramenta versus Análises dos Participantes (Métodos) 

 

 
Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar métodos com Feature Envy, a 

ferramenta identificou os métodos PermissaoUsuario, CalcAfastamentoAnual, sbEventoClick, 

sbFuncionarioClick, VerificaCargoTCM e AcumulaBases.  

Assim como a ferramenta, os participantes P1, P2 e P3 também identificaram a 

classe sbEventoClick como um Feature Envy. Para o participante P1 “esse método está mais 

interessado em dados de outras classes do que nele próprio”, já o participante P2 alegou que 

“esse método acessa muitos dados de outras classes” e o participante P3 afirmou que “esse 



 

86 
 

método utiliza bastante a classe DMFolha”. O participante P4 não identificou nenhum code 

smell no método sbEventoClick. 

Além de identificar os mesmos seis métodos detectados pela ferramenta, o 

participante P1 ainda detectou os métodos FormPaint, sbCargoIniClick e ROTINA_028 com 

o code smell Feature Envy. O participante P2, por sua vez além de identificar os mesmos 

quatro métodos detectados pela ferramenta (CalcAfastamentoAnual, sbEventoClick, 

dbFuncionarioClick e AcumulaBases), ainda apontou com o code smell Feature Envy o 

método ROTINA_028. O participante P3 além de identificar os mesmos dois métodos 

detectados pela ferramenta (PermissaoUsuario e sbEventoClick), ainda apontou os métodos 

SaveDLL e DeletaCaract com o code smell Feature Envy. E por fim, o participante P4 

identificou somente um método igual ao da ferramenta, o método CalcAfastamentoAnual, e, 

ainda apontou com o code smell Feature Envy o método ROTINA_028.  

4.5.2 Resultados do Questionário II 

Neste questionário foi solicitado aos participantes que avaliassem a detecção 

realizada pela ferramenta em 10 classes com God Class, 10 classes com Data Class, 10 

classes com Shotgun Surgery, 10 classes com Refused Bequest e 10 métodos com Feature 

Envy, e respondesse a quatro perguntas. Como mencionado na Seção 3.2.3.3, dividimos esse 

questionário em cinco partes, a fim de torná-lo mais produtivo e menos cansativo. Os 

resultados obtidos com a aplicação deste questionário serão também subdivididos em cinco 

partes, para facilitar a compreensão. As respostas completas dos participantes podem ser 

vistas detalhadamente nos relatórios de codificação presente no Apêndice D1. 
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4.5.2.1 God Class 

A Tabela 11 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell God Class. 

 

Tabela 11. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como God 

Class 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como pode ser visto na Tabela 11, os participantes P1 e P4 concordaram com a 

ferramenta de detecção em cinco das 10 classes apresentadas, cada um. O participante P2 

concordou com seis das 10 classes detectadas pela ferramenta e, o participante P3 concordou 

com oito das 10 classes também detectadas pela ferramenta. Houveram duas classes que a 

ferramenta detectou e todos os participantes concordaram, são elas: FConfiguracoes e 

FMasterFiltro.  

Para o participante P1, a classe FMasterFiltro é uma God Class, pois “essa classe 

é muito grande e contém muitos métodos”. Já o participante P2 afirma que a classe 

FMasterFiltro é uma God Class, porque “é uma classe grande, confusa e centraliza muito 

trabalho”. O participante P3 concordou com a ferramenta sobre a classe FMasterFiltro ser 

uma God Class, pois “essa classe reúne inúmeras funcionalidades, que poderia ser melhor 
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dividida”. Por fim, o participante P4 afirma que a classe FMasterFiltro é uma God Class, 

porque “ela realiza muito trabalho sozinha e é muito grande”. 

De acordo com os dados da Tabela 11, podemos verificar que não houve nenhuma 

classe em comum onde todos os participantes discordaram da ferramenta de detecção. No 

entanto, nas classes FAnalisador e FRemessas apenas um participante concordou com a 

análise da ferramenta. Para os participantes P2, P3 e P4 a classe FAnalisador não é uma God 

Class, pois não possui características de uma God Class. Já o participante P1 concorda com 

ferramenta no que diz respeito à classe FAnalisador ser uma God Class, segundo o 

participante P1 essa classe centraliza muito trabalho e detém muitas responsabilidades. 

Quando questionados se a existência do code smell God Class nessas classes pode 

dificultar a realização de manutenções, os participantes P2, P3 e P4 afirmaram que isso é 

possível em todas as classes com God Class que eles concordaram com a ferramenta. Ao 

analisar a classe FConfiguracoes, o participante P2 afirmou: “essa classe possui muitas 

funcionalidades e isso pode causar problemas ao tentar modifica-la”. Já o participante P3 

alegou: “para alterar a classe FConfiguracoes é necessário verificar todos os lugares que 

devem ser modificados, e por a classe ser grande e com muitas funções, a alteração pode ser 

bem difícil”. E, o participante P4 afirmou que a classe FConfiguracoes “é difícil de manter por 

causa do seu tamanho e por conter muitas responsabilidades”. 

O participante P1 não acredita que as classes FAnalisador, FConfiguracoes e 

FMasterFiltro que ele concordou com a detecção da ferramenta, podem dificultar a realização 

de manutenções que demandem alterações. Ao analisar a classe FConfiguracoes , o 

participante P1 afirmou: “essa classe é uma God Class porém ela é fácil de manter e de 

modificar”. 

O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell God Class. O 

participante P1 acha que valeria a pena refatorar duas classes das cinco que ele concordou em 

ser God Class. Os participantes P2 e P4 acreditam que valeria a pena refatorar todas as classes 

com God Class que eles concordaram com a ferramenta. E, o participante P3 acredita que 

valeria a pena refatorar seis das oito classes com God Class que ele concordou com a 

ferramenta.  
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Ao analisar a classe FConfiguracoes, o participante P2 afirmou: “essa classe deve 

ser subdividida em várias outras classes para eliminar o code smell God Class”. O 

participante P3 afirmou: “a refatoração eliminaria grande parte da redundância do código 

fonte dessa classe”. O participante P4 afirmou: “essa classe deve ser dividida em duas ou 

mais classes, ela é muito grande”. Já o participante P1 afirmou: “essa classe está bem 

implementada, ela é simples e de fácil entendimento, portanto, não necessita der refatorada”. 

4.5.2.2 Data Class 

A Tabela 12 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Data Class. 

 
 
Tabela 12. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como Data 

Class 
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Como pode ser visto na Tabela 12, o participante P1 concordou com a ferramenta 

de detecção em oito das 10 classes apresentadas. O participante P2 concordou com sete das 10 

classes apresentadas. O participante P3 concordou com duas das 10 classes apresentadas. E, o 

participante P4 concordou com seis das 10 classes detectadas pela ferramenta.  

Para o participante P1, a classe FAgencias é uma Data Class, pois “essa classe só 

contém dados”. Já o participante P2 afirma que a classe FAgencias é uma Data Class, porque 

“essa classe não apresenta funcionalidade própria, ela apenas grava, exclui e modifica os 

dados”. O participante P3 concordou com a ferramenta sobre a classe  FAgencias ser uma 

Data Class, pois “essa classe apenas grava e exclui dados bancários, não tem uma 

funcionalidade bem definida”. Por fim, o participante P4 não concordou com os demais 

participantes e com a ferramenta de detecção sobre a classe FAgencias ser é uma Data Class. 

De acordo com os dados da Tabela 12, podemos verificar que não houve nenhuma 

classe em comum onde todos os participantes concordaram com a ferramenta de detecção. No 

entanto, houve uma classe que a ferramenta detectou e todos os participantes discordaram, a 

classe FLicenca. 

Quando questionados se a existência do code smell Data Class nessas classes 

pode dificultar a realização de manutenções, os participantes P1 e P3 afirmaram que isso é 

possível apenas nas classes FAgencias e FExcluiFolha respectivamente. Já o participante P2 

afirmou que todas as sete classes que ele concordou com a ferramenta podem dificultar a 

realização de manutenções que demandem alterações. Enquanto, o participante P4 afirmou 

que das seis classes que ele concordou com a ferramenta apenas duas podem dificultar o 

processo. 

Ao analisar a classe FFuncionarios, o participante P1 alegou “a classe é muito 

extensa e esse fator torna a manutenção trabalhosa”. Já o participante P2 afirmou “apesar da 

classe só oferecer dados, existem muitas classes que dependem dela, o que pode causar 

problemas na manutenção”. O participante P4 afirmou “muitas classes contam fortemente 

com essa classe, antes de realizar uma manutenção é necessário verificar todos os lugares 

que serão afetados”. Enquanto o participante P3 não concordou com a ferramenta sobre essa 

classe ser uma Data Class. A única classe que o participante P3 afirmou que poderia causar 

problemas relacionados à manutenção, foi a classe FAgencias. Para o participante “a 

existência de muitas funcionalidades nessa classe dificulta o entendimento e manutenção”. 
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O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell Data Class. 

Os participantes P1 e P3 acham que valeria a pena refatorar apenas uma das oito classes e 

uma das duas classes que eles concordaram em ser Data Class, respectivamente. O 

participante P2 acredita que valeria a pena refatorar todas as sete classes com Data Class que 

ele concordou com a ferramenta. E, o participante P4 acredita que valeria a pena refatorar 

duas das seis classes com Data Class que ele concordou com a ferramenta.  

Ao analisar a classe FFuncionarios, o participante P1 afirmou: “a classe está 

confusa, uma refatoração ajudaria a melhorar ou resolver esse problema”. Já o participante 

P2 afirmou “a refatoração é necessária para distribuir melhor os métodos de acesso que são 

usados por muitas classes”. Já o participante P4 não refatoraria a classe FFuncionarios, 

segundo ele “não é necessário refatorar essa classe, pois ela é fundamental ao funcionamento 

do sistema do jeito que foi construída”. Enquanto o participante P3 não concordou com a 

ferramenta sobre essa classe ser uma Data Class. A única classe que o participante P3 

afirmou que deveria ser refatorada para eliminar o Data Class, é a classe FExcluiFolha, 

segundo o participante, “por ser uma classe pequena e simples, acho que vale a pena aplicar 

refatoração para eliminar o code smell”. 

4.5.2.3 Shotgun Surgery 

A Tabela 13 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Shotgun Surgery. 
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Tabela 13. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como 

Shotgun Surgery 

 
 
 
 

Como pode ser visto na Tabela 13, todos os quatro participantes concordaram com 

todas as classes apontadas pela ferramenta como sendo Shotgun Surgery. 

Para o participante P1, a classe DMAcesso é uma Shotgun Surgery, pois “muitas 

classes dependem dela, uma mudança implica em muitas mudanças em várias outras 

classes”. O participante P2 concordou com a ferramenta quando questionado se a classe 

DMAcesso é uma Shotgun Surgery, pois segundo ele “muitas classes do sistema dependem 

dessa classe”. Já o participante P3 afirmou que a classe DMAcesso é uma Shotgun Surgery 

pois “é uma classe utilizada por no mínimo 23 classes”. Por fim, o participante P4 concordou 

com a ferramenta sobre a classe DMAcesso, pois segundo ele, “muitas classes dependem 

dessa classe, essa classe é mãe de várias outras classes”. 

Quando questionados se a existência do code smell Shotgun Surgery nessas 

classes pode dificultar a realização de manutenções, os participantes P2, P3 e P4 afirmaram 

que todas as 10 classes podem provocar problemas relacionados à dificuldade de manter essas 

classes. Já o participante P1 acredita que apenas as classes UCalculos e UFerramentas podem 

causar problemas relacionados a manutenção. 

Ao analisar a classe UCalculos, o participante P1 alegou “é uma classe grande e 

complexa, difícil de manter”. O participante P2 afirmou “uma mudança nessa classe afeta 
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toda a parte de cálculos do sistema”. O participante P3 afirmou “essa classe possui alta 

complexidade, portanto ela dificulta a realização de manutenção”. Por fim, o participante P4 

afirmou sobre a classe UCalculos “quando for necessário mudar algum cálculo, implicará em 

muitas mudanças por todo o sistema”. 

Já ao analisar a classe UVariaveis, os participantes P2, P3 e P4 afirmaram, 

respectivamente, que essa classe pode dificultar a realização de manutenções pois “para 

alterar essa classe é necessário verificar todas as classes que utilizam seus métodos”, “essa 

classe possui alta complexidade, portanto ela dificulta a realização de manutenções” e “ao 

modificar essa classe será necessário ver todas as implicações nas classes que a herdam”. 

Enquanto, o participante P1 afirmou “essa classe é simples e pequena, portanto não causa 

dificuldades ao realizar manutenções”. 

O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell Shotgun 

Surgery. Os participantes P2 e P4 afirmaram que todas as 10 classes deveriam ser refatoradas 

para eliminar o code smell Shotgun Surgery. Já os participantes P1 e P3 afirmaram que 

somente duas classes deveriam ser refatoradas, cada um. 

Ao analisar a classe UFerramentas, o participante P1 alegou “seria melhor 

separar seus métodos em outras classes”. O participante P2 afirmou “dividir seus métodos 

entre outras classes do sistema resolveria o problema do Shotgun Surgery”. O participante P3 

afirmou “não refatoraria essa classe, por ter muitas classes que dependem dela e por ela ser 

complexa”. Por fim, o participante P4 afirmou “essa classe poderia ser dividida em várias 

outras classes para não centralizar tanto as funções do sistema”. 

4.5.2.4 Refused Bequest 

A Tabela 14 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Refused Bequest. 
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Tabela 14. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como 

Refused Bequest 
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Tabela 14, o participante P1 concordou com a ferramenta de detecção em três das 10 classes 

apresentadas. Os participantes P2, P3 e P4 concordaram com sete das 10 classes apresentadas, 

cada um.  

Para o participante P1, a classe FEventosProgramados é uma Refused Bequest 

pois “é uma classe que usa poucos métodos herdados de sua superclasse”. Já o participante 

P2 concorda com a ferramenta sobre a classe FEventosProgramados ser uma Refused Bequest, 

porque “essa a classe herda muitos métodos de suas superclasses mais não utiliza quase 

nada”. O participante P3 afirma que a classe FEventosProgramados  é uma Refused Bequest 

pois “utiliza bem pouco os métodos que herda das suas superclasses”. E, por fim o 

participante P4 alegou que a classe FEventosProgramados  é uma Refused Bequest porque 

“herda métodos de várias superclasses mais quase não utiliza nada”. 

De acordo com os dados da Tabela 14, podemos verificar que houve apenas uma 

classe em comum onde todos os participantes não concordaram com a ferramenta de 

detecção, a classe UCalendario. 

 Quando questionados se a existência do code smell Refused Bequest nessas 

classes pode dificultar a realização de manutenções, os participantes P2 e P3 afirmaram que 

isso é possível apenas em quatro classes, cada um. Já o participante P4 afirmou que todas as 

sete classes que ele concordou com a ferramenta podem dificultar a realização de 
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manutenções. Enquanto, o participante P1 afirmou que nenhuma classe que ele concordou 

com a ferramenta pode dificultar a realização de manutenção. 

Ao analisar a classe FEventosProgramados, os participantes P2, P3 e P4 

afirmaram que essa classe pode dificultar o processo de manutenção. O participante P2 alegou 

“essa classe dificulta a realização de manutenção porque tem muitas classes que dependem 

dela”. Já o participante P3 afirmou “essa classe pode dificultar a manutenção por ser 

complexa”. O participante P4 afirmou “a quantidade de código e métodos herdados podem 

atrapalhar a manutenção”. Enquanto o participante P1 afirmou “a classe 

FEventosProgramados é pequena e fácil de manter, logo ela não causa problemas 

relacionados a manutenção”. 

O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell Refused 

Bequest. Os participantes P2 e P4 acha que valeria a pena refatorar todas as sete classes que 

eles concordaram com a ferramenta que são Refused Bequest. O participante P1 acredita que 

valeria a pena refatorar apenas duas das três classes com Refused Bequest que ele concordou 

com a ferramenta. E, o participante P3 acredita que valeria a pena refatorar duas das sete 

classes com Refused Bequest que ele concordou com a ferramenta.  

Ao analisar a classe FEventosProgramados, por exemplo, os participantes P2 e P4 

afirmaram que refatorariam essa classe pois “essa classe pode ser melhor estruturada para 

que outras classes não dependam tanto dela” e “se a classe herda muitos métodos e não usa, 

então ela não precisa dessa herança”, respectivamente. Enquanto os participantes P1 e P3 

não refatorariam a classe FEventosProgramados pois “não vejo necessidade de refatorar essa 

classe, apesar dela ser uma Refused Bequest” e “refatorar essa classe é um processo 

trabalhoso que não considero imprescindível fazer”. 
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4.5.2.5 Feature Envy 

A Tabela 15 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre os métodos que a ferramenta detectou com o code smell Feature Envy. 

 
 

Tabela 15. Respostas dos participantes sobre os métodos apontados pela ferramenta como 

Feature Envy 

 
 

Como pode ser visto na Tabela 15, todos os quatro participantes concordaram com 

todos os 10 métodos que foram detectados pela ferramenta com Feature Envy. 

Para o participante P1 o método CalcDepIR  é um Feature Envy, pois “esse 

método está mais interessado nos dados de outras classes”. O participante P2 afirmou que o 
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método  CalcDepIR  é um Feature Envy porque “esse método utiliza muitos dados da classe 

UFerramentas”. Já o participante P3 alegou que esse método é um Feature Envy, pois “esse 

método utiliza muitos atributos de outras classes”. Por fim, o participante P4 afirmou “o 

método CalcDepIR deveria estar em outro lugar, já que quase não usa os dados de sua 

própria classe”. 

 Quando questionados se a existência do code smell Feature Envy nesses métodos 

pode dificultar a realização de manutenções os participantes P2 e P4 acreditam que esses 10 

métodos podem dificultar o processo de manutenção. Já o participante P1 acredita que apenas 

o método CalculaSaldoFerias, mesmo contendo o smell Feature Envy, não pode vir a 

dificultar a realização de manutenções, pois segundo o participante “esse método é fácil de 

manter”. Enquanto o participante P3 afirmou que apenas cinco dos 10 métodos que ele 

concordou com a ferramenta podem vir a dificultar o processo de manutenção que demandem 

alterações. 

Ao analisar o método Relatorio da classe FGeracaoVariaveis, o participante P1 

afirmou “esse método acessa outra classe, é necessário investigar o que a classe faz”. O 

participante P2 alegou “para modificar esse método é necessário consultar e entender a 

classe FMasterRel”. O participante P3 foi o único entre os participantes que afirmou que esse 

método não pode vir a dificultar o processo de manutenção, ele afirmou “o método é simples, 

por isso não causa problemas para mantê-lo”. Por fim, o participante P4 afirmou “para 

modificar esse método é necessário investigar de onde vêm os dados que ele usa, pra daí 

poder realizar alguma alteração nesse método”. 

O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte desses métodos para eliminar o code smell Feature 

Envy. Os participantes P1, P2 e P4 refatorariam todos os 10 métodos para eliminar o Feature 

Envy. Enquanto o participante P3 refatoraria apenas sete dos 10 métodos apresentados. 

Ao analisar o método CalcDiasAfastamento da classe UCalculos, o participante 

P1 afirmou “é possível deixar esse método mais simples e menos dependente de classes 

externas”. O participante P2 alegou “é necessário mover esse método para outra classe, já 

que ele utiliza mais dados de outras classes do que da sua própria classe”. O participante P3 

afirmou “não refatoraria esse método por ter que empregar muito esforço e acho que não 



 

98 
 

vale a pena”. Por fim, o participante P4 afirmou “remover as dependências desse método 

facilitaria bastante o processo de manutenção”. 

4.6 DISCUSSÕES SOBRE O PRIMEIRO ESTUDO EXPERIMENTAL 

Esta seção pretende responder a questão de pesquisa geral e as subquestões 

específicas definidas na Seção 4.1. Nós focamos nos dados mais interessantes, mas os dados 

completos do estudo podem ser encontrados nos Apêndices C1 e D1. 

4.6.1 Desenvolvedores versus Ferramenta 

Um dos objetivos desse estudo experimental é verificar se os desenvolvedores 

(participantes do estudo) concordam com classes e métodos infectados com code smells 

identificados por uma ferramenta de detecção. Portanto, esta seção tem como objetivo 

responder à seguinte questão de pesquisa especificada na Seção 4.1.  

 

    QP1. Os desenvolvedores concordam com os code smells identificados pela 

ferramenta em um sistema de software desenvolvido ou mantido por eles? 

 

Comparando as classes e métodos detectados pela ferramenta com code smells e 

as respostas dos participantes, o Questionário I nos mostrou que não houve consenso entre a 

ferramenta e todos os participantes na análise de nenhuma classe. No entanto, ao comparar as 

respostas dos participantes e a análise da ferramenta, verificamos que o participante P1 foi o 

que mais se aproximou da ferramenta com a identificação de quatro das sete classes apontas 

pela ferramenta, seguido do participante P4 com três classes e os participantes P2 e P3 com 

duas classes cada um. 
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O participante P1 teve mais facilidade em identificar classes com os code smells 

Data Class, Refused Bequest e Shotgun Surgery. Já o participante P2 teve mais facilidade em 

identificar classes com Shotgun Surgery, Refused Bequest e God Class. Enquanto o 

participante P3 teve facilidade em identificar classes com os quatro code smells (Shotgun 

Surgery, Refused Bequest, God Class e Data Class). E, o participante P4, assim como o 

participante P3, também teve facilidade em identificar classes com os quatro code smells 

(Shotgun Surgery, Refused Bequest, God Class e Data Class) 

Contudo, todos os participantes conseguiram identificar pelo menos uma classe 

com Refused Bequest e Shotgun Surgery. Isso se deve ao fato de que, classes com o code 

smell Refused Bequest possui uma característica um tanto fácil de identificar no código-fonte 

que é o uso de métodos e atributos das classes herdadas. O mesmo ocorre nas classes com o 

code smell Shotgun Surgery, onde também é um tanto fácil identificar classes cuja 

modificação implica em muitas pequenas modificações em muitas outras classes. 

No que tange a identificação dos métodos com code smells, constatamos que não 

houve nenhum método em que houvesse consenso entre a ferramenta e todos os participantes. 

Em geral, a ferramenta detectou seis métodos com o code smell Feature Envy, o participante 

P1 identificou nove métodos, o participante P2 identificou cinco métodos, o participante P3 

identificou quatro métodos e o participante P4 identificou dois métodos. 

Especialmente para o participante P1, métodos com o code smell Feature Envy 

foram fáceis de identificar, visto que ele identificou a ocorrência do Feature Envy nove 

métodos. Os participantes P2 e P3 não tiveram muita dificuldade ao identificar métodos com 

esse code smell, no entanto o participante P4 foi o que mais teve dificuldade ao identificar 

métodos com o code smell Feature Envy (identificou apenas dois). 

Os resultados do Questionário I mostraram que os participantes entenderam os 

conceitos apresentados durante o treinamento e foram capazes de identificar code smells em 

classes e métodos sem ajuda de uma ferramenta. 

Desta forma, nosso próximo passo era verificar se os participantes concordam 

com classes e métodos identificados por uma ferramenta de detecção como code smells, para 

isso utilizamos o Questionário II. 

Como apresentado na Seção 4.5.3, o Questionário II é composto por três questões. 

A questão utilizada para nos ajudar a responder a questão de pesquisa QP1 foi à letra “a” que 
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diz: “A ferramenta apontou que essa classe ou método possui o code smell indicado. Você 

concorda com a ferramenta, ou seja, em sua opinião essa classe ou método possui esse code 

smell? Por quê? (se você concorda, por favor, responda as letras “b” e “c”)”. 

Assim como fizemos na divulgação dos resultados na Seção 4.6.2, aqui também 

dividiremos as análises em subseções, onde, cada subseção corresponde a um code smell. 

 

God Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca das 

classes apontadas pela ferramenta como God Class, verificamos que o participante P1 

concordou com a detecção da ferramenta em cinco das 10 classes apresentadas. Assim como a 

ferramenta de detecção, o participante P1 classifica classes que centralizam muito trabalho, 

detém muitas responsabilidades, são grandes e complexas com o code smell God Class. 

O participante P2 concordou com a detecção da ferramenta em seis das 10 classes 

apresentadas. Para esse participante, classes que possui muitas funcionalidades em um só 

lugar, que são grandes, complexas e centralizam muito trabalho são God Class.  

O participante P3 foi o que mais concordou com a detecção da ferramenta, oito 

das 10 classes apresentadas. Semelhante ao participante P1 e P2, o participante P3 também 

julga como características próprias a God Class, classes que realizam muito trabalho, são 

grandes, complexas e abrigam muitas funções em um só lugar. 

Assim como o participante P2, o participante P4 concordou com a detecção da 

ferramenta em cinco das 10 classes apresentadas. Para esse participante, classes que detém 

muitas responsabilidades, são complexas e realizam muito trabalho trata-se de God Class.  

 

Data Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca das 

classes apontadas pela ferramenta como Data Class, verificamos que o participante P1 

concordou com a detecção da ferramenta em oito das 10 classes apresentadas. O principal 

argumento utilizado pelo participante P1 para concordar com as classes detectadas pela 
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ferramenta foi “essa classe só contém dados”, no entanto, ele também apontou características 

tais como, “pouco complexa”, “contém poucos serviços” e “realiza muito trabalho”. 

O participante P2 concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes 

apresentadas. Para esse participante, classes que oferecem muitos dados e poucos serviços, 

classes usadas somente para conter dados (leitura e gravação de dados), classes que não 

apresentam funcionalidade própria e classes pouco complexas são características presentes em 

classes com Data Class. 

O participante P3 foi o que menos concordou com a detecção da ferramenta, apenas 

duas das 10 classes apresentadas. Para esse participante, a classe só é uma Data Class se ela 

não apresenta funcionalidade própria e se possui variáveis de instância utilizadas por outras 

classes.  

O participante P4 concordou com a detecção da ferramenta em seis das classes 

apresentadas. As características mais citadas por esse participante para julgar uma classe com 

Data Class foram: classes que oferece poucos serviços e classes usadas somente para leitura e 

gravação de dados. 

 

Shotgun Surgery 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca das 

classes apontadas pela ferramenta como Shotgun Surgery, verificamos que todos os 

participantes concordaram com a ferramenta sobre as 10 classes apresentadas.  

Para o participante P1, classes que são utilizadas por muitas classes do sistema, 

onde uma alteração influencia no funcionamento de várias outras classes, e classes que 

contém muitas variáveis e que são bastante utilizadas por outras classes, são classes infectadas 

com o code smell Shotgun Surgery. 

Para o participante P2, classes que possuem muitos dependentes, classes onde 

seus métodos são bastante utilizados por outras classes e classes que faz o papel de “mãe” de 

outras classes, são classes com Shotgun Surgery. 

Já para o participante P3, classes que são muito utilizadas por outras classes e 

classes que são herdadas por muitas classes do sistema tratam-se de classes com Shotgun 

Surgery.  
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O participante P4 elegeu características bem parecidas com a do participante P2 

para identificar classes com Shotgun Surgery, tais como: “classe mãe de muitas outras 

classes” e “classes que guardam importantes funções usadas por todo sistema”. 

 

 

Refused Bequest 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca das 

classes apontadas pela ferramenta como Refused Bequest, verificamos que o participante P1 

concordou com três das 10 classes apresentadas pela ferramenta. O participante P1 elege 

classes que não usam praticamente nada da classe herdada, classes que usam poucos métodos 

herdados de suas superclasses e classes que herdam muitos métodos da sua superclasse, mas 

só utiliza um, como Refused Bequest. 

O participante P2 concordou com sete das 10 classes apresentadas pela 

ferramenta. Para esse participante, a única característica apontada por ele ao julgar uma classe 

como Refused Bequest é: classes que herdam muitos métodos de suas superclasses mais não 

utilizam quase nada. 

Semelhantemente ao participante P2, os participantes P3 e P4 também 

concordaram com a ferramenta em sete das 10 classes apresentadas, cada um, e também 

apontaram classes com Refused Bequest àquelas que utilizam pouco os métodos herdados das 

suas superclasses.   

 

 

Feature Envy 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca dos 

métodos apontados pela ferramenta como Feature Envy, verificamos que todos os quatro 

participantes concordaram com todos os 10 métodos apresentados pela ferramenta.  

Para o participante P1, métodos que interagem e se interessam mais nos dados de 

outras classes, são métodos infectados pelo code smell Feature Envy. Já o participante P2, 



 

103 
 

acredita que o code smell Feature Envy está presente em métodos que parecem  não pertencer 

a sua própria classe de tanto que acessa dados de outras classes. 

Para o participante P3, métodos que utiliza muito os atributos e variáveis de outras 

classes são métodos com o smell Feature Envy. Semelhante ao participante P2, o participante 

P4 acredita que métodos que quase não usa nada da sua classe e que fica buscando dados em 

várias outras classes, mostra que esse método deveria estar em outro lugar, logo se trata de um 

método com Feature Envy. 

A Tabela 16 apresenta de forma resumida a quantidade de classes e métodos que 

cada participante concordou com a ferramenta de detecção. 

 

Tabela 16. Quantidade de classes e métodos que cada participante concordou com a 

ferramenta de detecção 

 

 

Os resultados obtidos indicam que, os desenvolvedores/participantes concordam 

com os code smells identificados através de uma ferramenta de detecção em um sistema de 

software desenvolvido/mantido por eles. No entanto, os resultados enfatizam que o nível de 

consentimento com a ferramenta é mais do que satisfatório quando são analisadas classes com 

Shotgun Surgery e métodos com Feature Envy.  

Esses resultados podem ser explicados, devido às características fáceis de serem 

identificadas em classes com o smell Shotgun Surgery, tais como: seus métodos são muito 

utilizados por outras classes, e elas têm muitas outras classes como clientes. Da mesma forma 

ocorre em métodos com o smell Feature Envy, onde, existem características que podem ser 

facilmente identificadas, tais como: métodos que parecem estar mais interessados nos dados 

Participante 1 (P1) Participante 2 (P2) Participante 3 (P3) Participante 4 (P4)

God Class 5 6 8 5

Data Class 8 7 2 6

Shotgun Surgery 10 10 10 10

Refused Bequest 3 7 7 7

Feature Envy 10 10 10 10

Concorda com a ferramenta? (em quantidade)
Code Smell

Máximo de 10 classes/métodos por participante
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de outras classes do que na sua própria classe, e métodos que acessam diretamente ou através 

de métodos de acesso muitos dados de outras classes. 

Os resultados também enfatizam uma maior dificuldade em analisar classes com 

os code smells God Class e Data Class. Esses resultados podem ser explicados, devido à 

natureza um pouco mais complexa (quando comparado aos code smells Shotgun Surgery e 

Feature Envy) das características que envolvem essas anomalias. No caso do code smell God 

Class, características como: classes que implementa muitos interesses, classes grandes e 

complexas, classes que detém muitas responsabilidades e centraliza muito trabalho, criam um 

pouco de confusão nos desenvolvedores, pois surgem questionamentos do tipo: “Como 

mensurar o tamanho de uma classe?” e “Essa classe precisa ser complexa, devido as suas 

responsabilidades. Nesse caso toda classe assim é uma God Class?”. Semelhantemente ocorre 

em classes com o code smell Data Class, onde existem características não tão fáceis de 

mensurar, tais como: classes que não definem funcionalidade própria, classes que possuem 

atributos e métodos de acesso utilizados por muitas outras classes e classes pouco complexas. 

 

4.6.2 Code Smells versus Problemas de Design 

 
Esta seção busca investigar como a detecção de code smells realizada por uma 

ferramenta é capaz de ajudar o desenvolvedor a entender a relação entre code smells, 

problemas de design e possíveis dificuldades no processo de manutenção em sistemas de 

software. Em outras palavras, nós pretendemos responder a seguinte questão de pesquisa 

levantada na Seção 4.1. 

 

    QP2. Uma ferramenta de detecção automática de code smells é capaz de 

ajudar os desenvolvedores a entender os problemas no código-fonte, assim como avaliar as 

dificuldades envolvidas no processo de manutenção? 
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Novamente utilizamos o Questionário II, apresentado na Seção 4.5.3 para nos 

ajudar a responder a questão de pesquisa QP2. A questão utilizada para nos ajudar a responder 

a questão de pesquisa QP2 foi à letra “b” que diz (citamos aqui a pergunta referente a classes 

que seriam analisadas com o code smell God Class): “Uma God Class é potencialmente 

prejudicial para o design do sistema, pois agrega diferentes responsabilidades e usa muitas 

outras classes para realizar sua funcionalidade. Você considera que a existência de God 

Class nessa classe pode dificultar a realização de manutenções que demandem alterações? 

Por quê?”. 

Novamente, dividiremos as análises em subseções, onde, cada subseção 

corresponde a um code smell. 

 

God Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell God Class nas classes avaliadas poderia dificultar a realização de 

manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, o participante P1 

concordou com a detecção da ferramenta em cinco das 10 classes apresentadas, porém para 

esse participante somente duas dessas cinco classes podem dificultar a realização de 

manutenção. Para o participante P1 a presença do code smell só dificulta a manutenção 

quando a classe é confusa, grande demais, possui muitos métodos e não possui comentários. 

No entanto, se a classe é fácil de entender e modificar, mesmo contendo o smell God Class 

ele acredita que essa classe não é capaz de dificultar a manutenção. 

O participante P2 concordou com a detecção da ferramenta em seis das 10 classes 

apresentadas, e para ele, por conter o code smell God Class essas seis classes podem dificultar 

o processo de manutenção. Para esse participante, classes com God Class, podem dificultar a 

realização de manutenções, pois se tratam de classes que é necessário entenderem muito 

código antes de modificá-las, são classes que possui muitas funcionalidades, e classes que por 

serem grandes a manutenção se torna uma tarefa cansativa e trabalhosa. 

O participante P3 foi o que mais concordou com a ferramenta de detecção, oito 

das 10 classes apresentadas, e para ele, essas oito classes podem dificultar o processo de 

manutenção. Para esse participante, classes com God Class, podem dificultar a realização de 
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manutenções, pois se tratam de classes que possui muito código, e em boa parte código 

repetido, onde uma pequena modificação gera efeitos em muitos pontos do código. 

O participante P4 concordou com a detecção da ferramenta em cinco das 10 

classes apresentadas, e para ele, por conter o code smell God Class essas cinco classes podem 

dificultar o processo de manutenção. Para esse participante, classes com God Class podem 

dificultar a realização de manutenções devido à complexidade dessas classes, por conter 

muitas responsabilidades, por serem grandes e confusas e por ser necessário entender muito 

código antes de qualquer alteração. 

 

 

 

Data Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell Data Class nas classes avaliadas poderia dificultar a realização de 

manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, o participante P1 

concordou com a detecção da ferramenta em oito das 10 classes apresentadas. Porém, para 

esse participante dessas oito classes somente uma classe pode dificultar o processo de 

manutenção, segundo ele essa classe pode causar problemas na manutenção por ser muito 

extensa e este fator torna a manutenção trabalhosa. No que diz respeito às outras classes que 

ele concordou que eram Data Class, mas não elegeu como classes difíceis de manter, ele 

alega que são classes pequenas, com poucos métodos e pouco complexa. 

O participante P2 concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes 

apresentadas, e para ele, por conter o code smell Data Class as sete classes podem dificultar o 

processo de manutenção. Para esse participante, classes com Data Class, podem dificultar a 

realização de manutenção por serem classes que apesar de só oferecerem dados possuem 

muitas classes que dependem dela e por serem classes que tem seus métodos utilizados por 

diversas subclasses. 

O participante P3 foi o que menos concordou com a detecção da ferramenta, 

apenas duas das 10 classes apresentadas, e para ele, somente uma classe pode dificultar o 

processo de manutenção. Para esse participante, por conter muitas funcionalidades essa classe 



 

107 
 

dificulta o entendimento e manutenção, enquanto a outra classe por ser pequena mesmo 

contendo o code smell Data Class, segundo o participante não interfere no processo de 

manutenção. 

O participante P4 concordou com a detecção da ferramenta em seis das 10 classes 

apresentadas, no entanto, para ele, apenas duas dessas seis classes podem causar problemas no 

processo de manutenção. Para esse participante, classes simples que só lê e grava informações 

no banco de dados, mesmo contendo o code smell Data Class não dificultam a manutenção, 

no entanto, se for necessário verificar todas as suas subclasses antes de qualquer alteração, 

neste caso, o smell Data Class pode causar dificuldades no processo de manutenção. 

 

Shotgun Surgery 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell Shotgun Surgery nas classes avaliadas poderia dificultar a realização 

de manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, todos os 

participantes concordaram com a detecção da ferramenta  nas 10 classes apresentadas. 

Das 10 classes que o participante P1 concordou com a ferramenta, apenas duas 

delas foram eleitas como classes que podem dificultar a realização de manutenção. Para ele, 

classes que não são complexas, classes pequenas e de fácil entendimento não dificultam o 

processo de manutenção, apenas as classes grandes e complexas foram eleitas como classes 

que podem dificultar a realização de manutenção.  

O participante P2 afirmou que todas as 10 classes que ele concordou com a 

ferramenta podem causar problemas no processo de manutenção. Para ele, essas classes 

possuem muitas classes vinculadas a ela, uma mudança afeta várias classes e realizar 

alterações nessas classes são algo bastante trabalhoso. 

Semelhante ao participante P2, o participante P3 acredita que todas as 10 classes 

que ele concordou com a ferramenta podem causar problemas no processo de manutenção. 

Para o participante P3, modificar essas classes implica em muitas modificações por todo o 

sistema, são classes que possui alta complexidade, atua como superclasse de muitas 

subclasses e possui alto nível de acoplamento. 
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O participante P4 também acredita que todas as 10 classes que ele concordou com 

a ferramenta podem causar problemas no processo de manutenção. Para o participante P4, por 

conter o smell Shotgun Surgery, quando for necessário modificar algum método ou renomear 

alguma variável isso pode implicar em muitas mudanças por todo o sistema. 

 

Refused Bequest 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell Refused Bequest nas classes avaliadas poderia dificultar a realização 

de manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, o participante P1 

concordou com a detecção da ferramenta em três das 10 classes apresentadas, e para ele, 

nenhuma dessas três classes pode dificultar o processo de manutenção. Pois, são classes 

pequenas, simples e fáceis de manter. 

O participante P2 concordou com sete das 10 classes detectadas pela ferramenta, 

no entanto, para ele apenas quatro delas podem dificultar o processo de manutenção, pois são 

classes que possui muitos dependentes. As outras três classes são classes que segundo ele 

mesmo contendo o smell Refused Bequest não dificultam a realização de manutenções. 

Semelhante ao participante P2, o participante P3 também concordou com a 

ferramenta em sete das 10 classes apresentadas, e ele também acredita que somente quatro 

delas podem dificultar o processo de manutenção, pois são classes relativamente complexas e 

que é necessário verificar todas as suas superclasses antes de realizar alguma alteração. As 

outras três classes são segundo ele, classes simples, e por isso não causam problemas na 

manutenção. 

O participante P4 também concordou com a ferramenta em sete das 10 classes 

apresentadas e acredita que todas as sete classes podem dificultar o processo de manutenção. 

Pois, segundo ele são classes onde a quantidade de código e métodos herdados podem 

atrapalhar a manutenção. 
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Feature Envy 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell Feature Envy nos métodos avaliados poderia dificultar a realização de 

manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, todos os participantes 

concordaram com a detecção da ferramenta  nos 10 métodos apresentados. 

Dos 10 métodos que o participante P1 concordou com a ferramenta, apenas um 

método que segundo ele não pode causar problemas no processo de manutenção, pois 

segundo ele, esse método é fácil de manter. Os outros nove métodos podem causar problemas 

na realização da manutenção, pois são métodos que acessam outras classes e devido a esse 

fato é necessário investigar essas classes. 

O participante P2 afirmou que todos os 10 métodos que ele concordou com a 

ferramenta podem causar problemas na manutenção, pois, segundo ele, é necessário consultar 

e entender as classes que esses métodos acessam. 

O participante P3 afirmou que apenas cinco dos 10 métodos que ele concordou 

com a ferramenta podem causar problemas na manutenção, pois, segundo ele, são métodos 

difíceis de entender e complexos. Enquanto os outros cinco métodos são, segundo ele, simples 

e com baixa complexidade. 

Semelhante ao participante P2, o participante P4 afirmou que todos os 10 métodos 

que ele concordou com a ferramenta podem causar problemas na manutenção, pois, segundo 

ele, para modificar esses métodos é necessário entender as classes que ele faz uso. 

A Tabela 17 apresenta de forma resumida a quantidade de classes e métodos que 

cada participante elegeu como possíveis problemas no processo de manutenção. 
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Tabela 17. Quantidade de classes e métodos que cada participante elegeu como possíveis 

problemas no processo de manutenção 

 

 

Os resultados obtidos indicam que, apesar de termos um nível satisfatório de 

consentimento entre desenvolvedores/participantes e ferramenta de detecção, quando avaliado 

as dificuldades envolvidas no processo de manutenção relacionados a esses code smells, os 

resultados não são tão satisfatórios assim. Principalmente para os code smells God Class, 

Data Class e Refused Bequest. 

Contudo, quando analisadas classes com o smell Shotgun Surgery e métodos com 

o smell Feature Envy, há uma taxa maior de concordância entre os desenvolvedores de que a 

presença desses code smells podem causar problemas relacionados à manutenção. 

Logo, para os desenvolvedores a presença de um code smell em uma classe ou 

método não implica necessariamente em problemas relacionados à manutenção que 

demandem alterações no sistema de software. 

4.6.3 Code Smells e Refatoração 

Esta seção investiga se após analisar as classes e métodos apontados pela 

ferramenta com code smells, avaliar as dificuldades envolvidas no processo de manutenção 

dessas classes e métodos, os desenvolvedores estão dispostos a aplicar refatoração para 

Participante 1 (P1) Participante 2 (P2) Participante 3 (P3) Participante 4 (P4)

God Class 5/2 6/6 8/8 5/5

Data Class 8/1 7/7 2/1 6/2

Shotgun Surgery 10/2 10/10 10/10 10/10

Refused Bequest 3/0 7/4 7/4 7/7

Feature Envy 10/9 10/10 10/5 10/10

Code Smell

Concorda com a ferramenta? /                                                   

Dificulta a realização de manutenções? (em quantidade)

Máximo de 10 classes/métodos por participante
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eliminar a presença desses code smells. Em outras palavras, nós pretendemos responder a 

seguinte questão de pesquisa levantada na Seção 4.1. 

 

    QP3. Após a identificação de code smells no código-fonte com a ajuda da 

ferramenta de detecção, os desenvolvedores estão dispostos a empregar esforços para 

refatorar o código a fim de eliminar os code smells? 

 

Para isso, utilizamos o Questionário II, apresentado na Seção 4.5.3 para nos ajudar 

a responder a questão de pesquisa QP3. A questão utilizada para nos ajudar a responder a 

questão de pesquisa QP3 foi à letra “c” que diz: “Você acha que valeria a pena refatorar o 

código do sistema para eliminar o code smell indicado dessa classe ou método? Por quê?”. 

Novamente, dividiremos as análises em subseções, onde, cada subseção 

corresponde a um code smell. 

 

 

God Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar as classes a fim de eliminar os code smells, 

verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, o participante P1 concordou com a 

detecção da ferramenta em cinco das 10 classes apresentadas, no entanto, para esse 

participante somente duas dessas cinco classes podem dificultar a realização de manutenção e 

devem ser refatoradas. Segundo o participante P1, as classes que devem ser refatoradas são 

aquelas que precisam ficar menores, mais organizadas e realizar menos trabalho. Enquanto as 

outras três classes não foram eleitas a refatoração, pois o participante não vê outra forma de 

implementá-las. 

O participante P2 concordou com a detecção da ferramenta em seis das 10 classes 

apresentadas, e para ele, por conter o code smell God Class essas seis classes podem dificultar 

o processo de manutenção e devem ser refatoradas. Para esse participante, essas classes 

deveriam ser subdivididas em classes menores. 
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O participante P3 foi o que mais concordou com a ferramenta de detecção, oito 

das 10 classes apresentadas, e para ele, essas oito classes podem dificultar o processo de 

manutenção, no entanto, apenas seis dessas classes devem ser refatoradas. Segundo o 

participante P3, muitos problemas dessas classes seriam facilmente solucionados com a 

eliminação de código duplicado, a refatoração possibilitaria uma melhor manutenibilidade do 

sistema. No entanto, para esse participante se a refatoração for uma tarefa complicada e se ela 

afeta diretamente muitas classes ele opta por não realizar a refatoração. 

O participante P4 concordou com a detecção da ferramenta em cinco das 10 classes 

apresentadas, e para ele, por conter o code smell God Class essas cinco classes podem 

dificultar o processo de manutenção e devem ser refatoradas. Para esse participante, é 

necessário distribuir melhor as responsabilidades dessas classes em duas ou mais classes. 

 

 

Data Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar as classes a fim de eliminar os code smells, 

verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, o participante P1 concordou com a 

detecção da ferramenta em oito das 10 classes apresentadas. Porém, para esse participante 

dessas oito classes somente uma classe pode dificultar o processo de manutenção e deve ser 

refatorada por ser confusa e a refatoração ajudaria a resolver ou melhorar esse problema. 

Enquanto as demais classes, segundo ele, não precisam ser refatoradas, pois são classes 

simples, pequenas e pouco complexas. 

O participante P2 concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes 

apresentadas, e para ele, por conter o code smell Data Class as sete classes podem dificultar o 

processo de manutenção e devem ser refatoradas para distribuir melhor os métodos que são 

usados por muitas classes. 

O participante P3 foi o que menos concordou com a detecção da ferramenta, 

apenas duas das 10 classes apresentadas, e para ele, somente uma classe pode dificultar o 

processo de manutenção e deve ser refatorada para eliminar o code smell Data Class. 
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O participante P4 concordou com a detecção da ferramenta em seis das 10 classes 

apresentadas, no entanto, para ele, apenas duas dessas seis classes podem causar problemas no 

processo de manutenção e devem ser refatoradas para que outras classes não contem 

fortemente com elas.  

 

Shotgun Surgery 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar as classes a fim de eliminar os code smells, 

verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, verificamos que, conforme 

apresentado na Seção 4.7.1, todos os participantes concordaram com a detecção da ferramenta 

nas 10 classes apresentadas. 

Das 10 classes que o participante P1 concordou com a ferramenta, apenas duas 

delas foram eleitas como classes que podem dificultar a realização de manutenção e devem 

ser refatoradas por se tratar de classes grandes e complexas.  

O participante P2 afirmou que todas as 10 classes que ele concordou com a 

ferramenta podem causar problemas no processo de manutenção, no entanto, apenas quatro 

classes devem ser refatoradas por se tratar de classes que centralizam muitos métodos. 

Semelhante ao participante P2, o participante P3 acredita que todas as 10 classes 

que ele concordou com a ferramenta podem causar problemas no processo de manutenção, no 

entanto, apenas duas classes devem ser refatoradas por serem classes complexas e que são 

usadas por todo o sistema. Enquanto as demais classes não devem ser refatoradas por haver 

muito trabalho envolvido.  

O participante P4 também acredita que todas as 10 classes que ele concordou com 

a ferramenta podem causar problemas no processo de manutenção e devem ser refatoradas 

para eliminar a centralização de métodos, funções e variáveis globais. 

 

Refused Bequest 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar as classes a fim de eliminar os code smells, 
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verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, verificamos que, o participante P1 

concordou com a detecção da ferramenta em três das 10 classes apresentadas, e para ele, 

nenhuma dessas três classes podem dificultar o processo de manutenção e apenas duas devem 

ser refatoradas para eliminar a quantidade de métodos herdados que está contribuindo para um 

alto acoplamento. 

O participante P2 concordou com sete das 10 classes detectadas pela ferramenta, 

no entanto, para ele apenas quatro delas podem dificultar o processo de manutenção, no 

entanto, as sete classes que ele concordou com a ferramenta devem ser refatoradas para 

eliminar as classes herdadas que não estão sendo utilizadas. 

Semelhante ao participante P2, o participante P3 também concordou com a 

ferramenta em sete das 10 classes apresentadas, e ele também acredita que somente quatro 

delas podem dificultar o processo de manutenção, no entanto, apenas duas dessas classes 

devem ser refatoradas para tornar a classe mais simples de ser alterada. As outras classes não 

necessitam ser refatoradas, pois segundo ele, essas classes não comprometem o sistema e a 

refatoração dessas classes é muito trabalhosa. 

O participante P4 também concordou com a ferramenta em sete das 10 classes 

apresentadas e acredita que todas as sete classes podem dificultar o processo de manutenção e 

devem ser refatoradas, pois, são classes que herdam muitos métodos de superclasses e não 

utilizam. 

 

Feature Envy 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar os métodos a fim de eliminar os code smells, 

verificamos que, conforme apresentado na Seção 4.7.1, verificamos que, todos os 

participantes concordaram com a detecção da ferramenta  nos 10 métodos apresentados. 

O participante P1 afirmou que nove dos 10 métodos podem causar problemas no 

processo de manutenção, no entanto, todos os 10 métodos devem ser refatorados, pois é 

necessário movê-los para outras classes, já que ele pouco utiliza os dados e atributos de sua 

própria classe. 
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Semelhante ao participante P1, o participante P2 também afirmou que todos os 10 

métodos que ele concordou com a ferramenta podem causar problemas na manutenção e 

devem ser refatorados, pois eles pouco utilizam os dados de suas próprias classes. 

O participante P3 afirmou que apenas cinco dos 10 métodos que ele concordou 

com a ferramenta podem causar problemas na manutenção, no entanto, sete dos 10 métodos 

devem ser refatorados por conter o code smell e por não ser uma tarefa complicada. Enquanto, 

as outras três classes ele não refatoraria por demandar muito esforço. 

O participante P4 afirmou que todos os 10 métodos que ele concordou com a 

ferramenta podem causar problemas na manutenção e deve ser refatorados para remover a 

dependência a outras classes e assim facilitar futuras manutenções.  

A Tabela 18 apresenta de forma resumida a quantidade de classes e métodos que 

cada participante está disposto a refatorar para eliminar a presença do code smell. 

 

Tabela 18. Quantidade de classes e métodos que cada participante está disposto a refatorar 

 

 

Os resultados indicam que os participantes refatorariam as classes e métodos que 

possam vir a causar algum problema no processo de manutenção, no entanto, temos casos 

excepcionais, como o participante P1, por exemplo, ao analisar as classes com Refused 

Bequest, onde, ele não considera que nenhuma classe das que ele concordou pode causar 

problemas relacionados à manutenção, mas, mesmo assim ele refatoraria para eliminar a 

presença do code smell. 

Participante 1 (P1) Participante 2 (P2) Participante 3 (P3) Participante 4 (P4)

God Class 5/2/2 6/6/6 8/8/6 5/5/5

Data Class 8/1/1 7/7/7 2/1/1 6/2/2

Shotgun Surgery 10/2/2 10/10/4 10/10/2 10/10/10

Refused Bequest 3/0/2 7/4/7 7/4/2 7/7/7

Feature Envy 10/9/10 10/10/10 10/5/7 10/10/10

Code Smell

Concorda com a ferramenta? /                                                   

Dificulta a realização de manutenções? /                                        

Refatoraria para eliminar o code smell? (em quantidade)

Máximo de 10 classes/métodos por participante
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Todavia, um pouco diferente dos resultados das Seções 4.7.1 e 4.7.2, as classes 

com o code smell God Class foram eleitas as que mais seriam refatoradas pelos participantes, 

seguido dos métodos com o code smell Feature Envy. Enquanto, classes com o smell Data 

Class seriam as classes onde os participantes menos estão dispostos a empregar esforços para 

eliminar o code smell. 

 Logo, para os desenvolvedores a presença de um code smell em uma classe ou 

método não implica necessariamente em problemas relacionados à manutenção e nem sempre 

devem ser refatoradas para eliminar o code smell, principalmente devido ao fato do trabalho e 

complexidade envolvido no processo de refatoração. 
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5 O SEGUNDO ESTUDO EXPERIMENTAL 

Esta seção descreve o contexto e os resultados do segundo estudo experimental. 

Esse estudo foi organizado a fim de verificar a utilidade de uma ferramenta de detecção 

automática de code smells em uma microempresa de desenvolvimento de software, no sentido 

de analisar a relação entre code smells com problemas no design e dificuldades ao realizar 

manutenções que demandem alterações em sistemas de software. 

 

5.1 OBJETIVO E QUESTÕES DE PESQUISA 

O objetivo desse segundo estudo experimental, bem como as questões de 

pesquisa, são as mesmas já apresentadas na Seção 4.1 do primeiro estudo experimental. 

Capítulo 

5 
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5.2 CONFIGURAÇÕES DO ESTUDO 

Este estudo envolveu uma microempresa de desenvolvimento de software, 

programadores desta microempresa, um sistema de software e uma ferramenta de detecção 

automática de code smells. 

A microempresa utilizada nesse estudo situa-se no sul da Bahia, desenvolve 

sistemas de softwares para entidades privadas, é sólida no mercado com mais de 10 anos de 

funcionamento e possui em seu quadro de funcionários dois programadores. Neste estudo 

vamos nos referir a ela como microempresa2. 

Uma vez selecionada a microempresa foi necessário escolher entre os quatro 

sistemas de software que ela possui. Optamos pelo Sistema de Controle de Frotas por algumas 

razões: (i) este sistema é considerado pelo gestor como o principal sistema da empresa, (ii) é 

um sistema grande (LOC >= 36.563), com mais de 400 classes e complexo, (iii) as 

manutenções corretivas ocorrem com frequência (em média 1 vez por semana) e, (iv) o 

sistema foi construído utilizando a linguagem Object Pascal. 

5.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Dois programadores participaram desse estudo. Os dois são graduados em Ciência 

da Computação, possuem experiência com linguagens orientadas a objetos e trabalham com a 

linguagem Object Pascal. Um participante trabalha na microempresa desde a sua fundação e o 

outro participante trabalha nesta microempresa há mais de cinco anos, e os dois foram 

responsáveis pelo desenvolvimento do Sistema de Controle de Frotas. 



 

119 
 

5.4 TAREFAS EXPERIMENTAIS 

As tarefas experimentais que apoiaram a realização desse estudo foram 

semelhantes as do primeiro estudo experimental. No entanto, na tarefa (ii), as classes e 

métodos que compõem os dois questionários foram retirados do Sistema de Controle de 

Frotas. 

5.4.1 Treinamento 

O treinamento ocorreu de forma similar ao treinamento do primeiro estudo 

experimental, o que os difere foram os sistemas de softwares apresentados e avaliados pelos 

participantes na primeira e última fase do treinamento.  

 Na primeira fase do treinamento, para expor os code smells de forma intuitiva e 

prática, selecionamos algumas classes e métodos pertencentes a outro sistema da 

microempresa2, o Sistema de Recibos, também desenvolvido em Object Pascal. Nós o 

escolhemos por ser pequeno (LOC >= 19.511) e pouco complexo. A escolha das classes e 

métodos, bem como o motivo que nos levaram a escolhê-las foram os mesmos apresentados 

no primeiro estudo experimental. 

 Na última fase do treinamento, para apresentar a ferramenta QA Audits aos 

participantes, usamos o Sistema de Processos Trabalhistas, também desenvolvido em Object 

Pascal, que também é pequeno (LOC >= 20.890) e pouco complexo. 
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5.4.2 Questionário I 

O objetivo deste questionário assim como no primeiro estudo experimental, foi 

comparar as respostas dos participantes com a detecção realizada pela ferramenta, a fim de 

verificar se os participantes concordam com os code smells identificados pela ferramenta, e 

desta forma, nos ajudar a responder a questão de pesquisa QP1. 

 O Questionário I contém 11 classes e seis métodos retirados do Sistema de 

Controle de Frotas. Assim como ocorreu no primeiro estudo experimental, algumas dessas 

classes e métodos foram indicadas pela ferramenta com code smells e outros não. 

 A seleção dessas classes e métodos foi realizada de forma semelhante ao que 

foi aplicada no primeiro estudo experimental. 

 Este questionário contém um número de classes e métodos menor em relação 

ao questionário I do primeiro estudo experimental, esse fato sucedeu-se, pois ao rodar a 

ferramenta QA Audits sobre o Sistema de Controle de Frotas ela não encontrou um número 

elevado de code smells como ocorreu no Sistema de Folha de Pagamento e Recursos 

Humanos da microempresa1, deixando-nos com um número limitado de classes e métodos 

para construir o questionário I. 

Das 11 classes apresentadas, oito delas foram apontadas pela ferramenta, são elas: 

duas classes com Refused Bequest, duas com God Class, duas com Data Class e duas com 

Shotgun Surgery. Dos seis métodos apresentados, três deles foram apontados pela ferramenta 

contendo o code smell Feature Envy. 

O tempo gasto pelos participantes para responder esse questionário foi de 

aproximadamente 2 horas.  



 

121 
 

5.4.3 Questionário II 

O objetivo deste questionário assim como no primeiro estudo experimental, é 

avaliar se e porque os participantes concordam ou não com os code smells detectados pela 

ferramenta e, juntamente com o Questionário I nos ajudar a responder as questões de pesquisa 

QP1, QP2 e QP3. 

A elaboração, seleção de classes e métodos foram os mesmos empregados no 

questionário II do primeiro estudo experimental, enquanto o sistema de software utilizado foi 

o Sistema de Controle de Frotas, apresentado na Seção 4.4.3. 

Assim como ocorreu no primeiro estudo experimental, selecionamos 40 classes e 

10 métodos para serem analisados pelos participantes. Sendo dessas 40 classes, 10 classes 

contendo o code smell Data Class, 10 classes contendo o code smell God Class, 10 classes 

contendo o code smell Refused Bequest, 10 classes contendo o code smell Shotgun Surgery e 

10 métodos contendo o code smell Feature Envy. 

As questões que fizemos aos participantes através deste questionário foram às 

mesmas do questionário II do primeiro estudo experimental. A forma com que esse 

questionário foi aplicado é o mesmo apresentado no questionário II do primeiro estudo 

experimental, no entanto, por conter menos participantes o tempo gasto para respondê-lo foi 

de aproximadamente 2 horas e meia. 

 

5.5 RESULTADOS  

Esta seção apresenta os resultados do segundo estudo experimental. 
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5.5.1 Resultados do Questionário I 

Nesse questionário foi solicitado aos participantes que analisassem 11 classes e 

seis métodos e informassem se tratavam de classes e métodos infectados por algum code 

smell. Caso a resposta fosse afirmativa perguntávamos aos participantes qual code smell eles 

encontraram e por que. As respostas completas dos participantes podem ser vistas 

detalhadamente nos relatórios de codificação presente no Apêndice E1. 

Como citado na Seção 5.4.2, das 11 classes apresentadas, oito delas foram 

apontadas pela ferramenta com code smells. A Tabela 19 lista essas 11 classes. Para cada 

classe, a tabela informa o code smell, a estratégias de detecção usada pela ferramenta (menos 

para as três classes que não foram apontadas por ela) e os argumentos usados pelo 

participante. 
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Tabela 19. Questionário I: Análise da Ferramenta versus Análises dos Participantes (Classes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

 

As análises da ferramenta fazem uso de métricas de código-fonte que compõem as 

estratégias de detecção usadas por ela e, que foram inspiradas nas estratégias definidas por 

Lanza & Marinescu (2006).  

O participante P5 ao analisar a classe frmUsuarioWeb, assim como a ferramenta 

de detecção, apontou essa classe como uma God Class. O participante P5 afirmou: “Essa 

classe centraliza muito trabalho e usa muitos dados de outras classes”. Enquanto, o 

participante P6 não detectou nenhum code smell na classe frmUsuarioWeb. 

 Como pode ser visto na Tabela 19, as classes frmVei_func e frmEmpresa não 

foram apontadas pela ferramenta e nem pelo participante P5 com nenhum code smell, no 

entanto, o participante P6 as identificou como sendo God Class. Segundo o participante a 

classe frmVei_func “executa muito trabalho por conta própria e é grande”, enquanto a classe 

frmEmpresa é uma God Class pois, “é uma classe grande e com muitos acessos a dados 

estrangeiros”. 

 Houve casos em que a ferramenta apontou um code smell e os participantes P5 

e P6 também identificaram a presença do mesmo code smell, são as classes: frmModelo com 

o code smell God Class, frm_r_consumo_pecas com o code smell Data Class, dmExportar e 

dmImagens com o code smell Shotgun Surgery e frmLocalizaDepto com o code smell 

Refused Bequest. 

Os participantes P5 e P6, assim como a ferramenta, apontaram a classe 

frm_r_consumo_pecas com o code smell Data Class. Para o participante P5, “essa classe não 

tem uma funcionalidade específica, mais muitas classes do sistema contam com ela”. Já o 

participante P6 alega “essa classe só possui métodos para leitura e gravação de dados, por 

isso é uma Data Class”. 

Ao analisar a classe frmCep apontada pela ferramenta como Data Class, o 

participante P6 alegou “essa classe é uma Data Class porque ela é usada somente para ler e 

gravar dados”, enquanto o participante P5 não identificou a presença de nenhum code smell 

nessa classe. 

Houve também casos em que a ferramenta não apontou e os participantes 

identificaram, tal como a classe UTransparentPanel, identificada pelos participantes P5 e P6 

como uma Data Class. Para o participante P5 essa classe é uma Data Class, pois “não define 
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funcionalidade específica, mais muitas classes do sistema contam com ela”. Já o participante 

P6 alegou “essa classe não define funcionalidade própria, parece estar perdida dentro do 

sistema”. 

Assim como a ferramenta de detecção, os participantes P5 e P6 identificaram com 

o code smell Shotgun Surgery as classes dmExportar e dmImagens. Ao analisar a classe 

dmExportar, por exemplo, o participante P5 alegou “muitas classes do sistema dependem 

dessa classe, uma modificação nessa classe e inúmeras modificações precisará ocorrer em 

todo o sistema”. Já o participante P6 afirmou “uma modificação nessa classe afeta todas as 

classes que dependem dela”. 

Ao aplicar a estratégia de detecção para identificar classes com Refused Bequest, a 

ferramenta identificou as classes frmLocalizaDepto, e frm_r_manutencao. Os participantes P5 

e P6 também identificaram a classe frmLocalizaDepto como uma Refused Bequest. No 

entanto, o mesmo não ocorreu ao analisarem a classe frm_r_manutencao. O participante P5, 

assim como a ferramenta, apontou a classe frm_r_manutencao como uma Refused Bequest, 

pois para ele “essa classe herda muitos atributos de suas superclasses, mas não usa quase 

nada”. Já o participante P6 não encontrou nenhum code smell nessa classe. 

A ferramenta apontou oito classes com code smells, a mesma quantidade foi 

identificada pelo participante P5, enquanto o participante P6 identificou nove classes. 

O participante P5 identificou sete classes com os mesmos code smells detectados 

pela ferramenta – duas classes com God Class (frmUsuarioWeb e frmModelo), uma classe 

com Data Class (frm_r_consumo_pecas), duas classes com Shotgun Surgery (dmExportar e 

dmImagens) e duas classes com Refused Bequest (frmLocalizaDepto e frm_r_manutencao) - 

além das classes citadas acima, o participante P5 identificou a classe UTransparentPanel 

como Data Class que não foi apontada pela ferramenta e não identificou nenhum code smell 

na classe frmCep, enquanto a ferramenta e o participante P6 apontaram a classe frmCep com 

Data Class. 

O participante P6 identificou seis classes com os mesmos code smells detectados 

pela ferramenta – uma classe com God Class (frmModelo), uma classe com Data Class 

(frm_r_consumo_pecas), duas classes com Shotgun Surgery (dmExportar e dmImagens) e 

uma classe com Refused Bequest (frmLocalizaDepto) – além das classes citadas acima, o 
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participante P6 identificou as classes frmVei_func e frmEmpresa com God Class e a classe  

UTransparentPanel como Data Class que não foram apontadas pela ferramenta. 

De acordo com as respostas dos participantes, pudemos verificar que houve 

consenso entre a ferramenta e os participantes na análise de cinco classes. Sendo que, o 

participante P5 foi o que mais se aproximou da análise da ferramenta com a identificação de 

sete classes. O participante P5 teve dificuldades em identificar uma classe com Data Class, 

enquanto o participante P6 teve dificuldades em identificar uma classe com God Class e outra 

classe com Refused Bequest. Em resumo, os dois participantes conseguiram identificar pelo 

menos uma classe com cada code smell (God Class, Data Class, Shotgun Surgery e Refused 

Bequest). 

Solicitamos aos participantes que além de analisarem classes, que eles também 

analisassem alguns métodos. Conforme citado na Seção 5.4.2, dos seis métodos apresentados, 

três deles foram apontados pela ferramenta com o code smell Feature Envy. A Tabela 20 ista 

esses seis métodos. Para cada método, a tabela informa o code smell, a estratégia de detecção 

usada pela ferramenta (menos para três métodos que não foram apontados por ela) e os 

argumentos usados pelo participante. 

  

Tabela 20. Questionário I: Análise da Ferramenta versus Análises dos Participantes (Métodos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos Análise da Ferramenta Análise do Participante 5 (P5) Análise do Participante 6 (P6)

ExcelExecute                               
(Classe: Comprovacao_Abastecimento)

 não detectou nenhum code smell 
nesse método

 não detectou nenhum code smell 
nesse método

 não detectou nenhum code smell 
nesse método

Localiza_Compra                           
(Classe: Compra_has_pecas)

Feature Envy. A quantidade de 
atributos acessados por esse método 
diretamente ou através de métodos de 
acesso é igual a 24 (AID = 24), o 
número de atributos acessados por 
esse método é igual a 2 (ALD = 2) e o 
número de classes externas que esse 
método utiliza atributos é igual a 1 
(NIC = 1)

Feature Envy. Esse método parece 
estar no lugar errado, de tanto que 
acessa a classe Compras

Feature Envy. Acessa muitos dados 
de classes estrangeiras

btnVisualizar                               
(Classe: frm_r_combustivel_km)

Feature Envy. A quantidade de 
atributos acessados por esse método 
diretamente ou através de métodos de 
acesso é igual a 9 (AID = 9), o número 
de atributos acessados por esse 
método é igual a 2 (ALD = 2) e o 
número de classes externas que esse 
método utiliza atributos é igual a 0 
(NIC = 0)

Feature Envy. Esse método acessa 
uma grande quantidade de dados de 
outras classes

Feature Envy. Parece não pertencer 
a essa classe de tanto que usa 
classes estrangeiras

ValidaEmail                                
(Classe: UFerramentas)

 não detectou nenhum code smell 
nesse método

 não detectou nenhum code smell 
nesse método

 não detectou nenhum code smell 
nesse método

habilitar_actions                           
(Classe: UFerramentas)

 não detectou nenhum code smell 
nesse método

 não detectou nenhum code smell 
nesse método

Feature Envy. Acessa muitos dados 
de classes estrangeiras

ConnectionBeforeConnect                   
(Classe: UdmUserControl)

Feature Envy. A quantidade de 
atributos acessados por esse método 
diretamente ou através de métodos de 
acesso é igual a 11 (AID = 11), o 
número de atributos acessados por 
esse método é igual a 2 (ALD = 2) e o 
número de classes externas que esse 
método utiliza atributos é igual a 0 
(NIC = 0)

Feature Envy. Esse método não 
deveria estar nessa classe, porque só 
utiliza dados externos

Feature Envy. Parece não pertencer 
a essa classe de tanto que usa 
classes estrangeiras
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Os participantes P5 e P6 identificaram os mesmos três métodos apontados pela 

ferramenta como Feature Envy. Ao analisar o método Localiza_Compra, por exemplo, o 

participante P5 afirmou “esse método parece estar no lugar errado, de tanto que acessa a 

classe Compras”. Já o participante P6 alegou “esse método acessa muitos dados de classes 

estrangeiras”. 

Somente o participante P6 identificou um método que não foi apontado pela 

ferramenta e nem pelo participante P5. Ao analisar o método habilitar_actions, o participante 

P6 afirmou ser um Feature Envy, pois “esse método acessa muitos dados de classes 

estrangeiras”. Em resumo, os participantes P5 e P6 não tiveram dificuldades ao identificar 

métodos contendo o code smell Feature Envy. 

5.5.2 Resultados do Questionário II 

 
Neste questionário foi solicitado aos participantes que avaliassem a detecção 

realizada pela ferramenta em 10 classes com God Class, 10 classes com Data Class, 10 

classes com Shotgun Surgery, 10 classes com Refused Bequest e 10 métodos com Feature 

Envy, e respondesse a 4 perguntas. Como mencionado na Seção 3.2.3.3, dividimos esse 

questionário em cinco partes, a fim de torná-lo mais produtivo e menos cansativo. Os 

resultados obtidos com a aplicação deste questionário serão também subdivididos em cinco 

partes, para facilitar a compreensão. As respostas completas dos participantes podem ser 

vistas detalhadamente nos relatórios de codificação presente no Apêndice F1. 
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5.5.2.1 God Class 

A Tabela 21 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell God Class. 

 

 

Tabela 21. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como God 

Class 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como pode ser visto na Tabela 21, o participante P5 concordou com sete classes 

das 10 apresentadas, enquanto o participante P6 concordou com todas as 10 classes 

apresentadas. Houveram sete classes que a ferramenta detectou e os dois participantes 

concordaram, são elas: frmAbastecimento, frmManutencao, frmContratos, frmPecas, 

frmFornecedor, frmDepartamento e frmUnidade. 

Para o participante P5 a classe frmContratos é uma God Class, pois “concentra 

muito trabalho e usa muitos dados de outras classes”. Já para o participante P6 essa classe é 

uma God Class, pois “é uma classe com muitas funcionalidades, quebra um dos princípios de 

design OO”. 

P5 P6 P5 P6 P5 P6
FrmVeiculos Não Sim - Sim - Sim
FrmAbastecimento Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FrmManutencao Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FrmContratos Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FrmCargos Não Sim - Sim - Sim
FrmMarcas Não Sim - Sim - Sim
FrmPecas Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FrmFornecedor Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FrmDepartamento Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FrmUnidade Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Code Smell - God Class

Classes
Concorda com a 

Ferramenta?
Dificulta a 

Manutenção?
Necessita 

Refatoração?
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De acordo com os dados da Tabela 21, podemos verificar que houveram três 

classes que o participante P5 não concordou com a ferramenta, são elas: frmVeiculos, 

frmCargos e frmMarcas.  O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta, pois ele 

alega que “essa classe é grande e acessa muitos dados de outras classes”. 

Quando questionados se a existência do code smell God Class nessas classes pode 

dificultar a realização de manutenções, os participantes P5 e P6 afirmaram que isso é possível 

em todas as classes que eles concordaram com a ferramenta.  

O participante P5 afirma que a realizar manutenções na classe frmFornecedor, 

torna-se trabalhosa por ser uma classe grande. Já o participante P6 alega que a manutenção 

dessa classe é trabalhosa por ela conter muitos métodos e muitas responsabilidades. 

O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell God Class. 

Os participantes P5 e P6 afirmaram que vale a pena refatorar todas as classes que eles 

concordaram com a ferramenta. Ao analisar a classe frmDepartamento, o participante P5 

acredita que essa classe deveria ser dividida em duas ou mais classes. Enquanto, o 

participante P6 refatoraria essa classe para eliminar o uso excessivo de dados de outras 

classes. 

Ao examinar as respostas dos participantes, podemos perceber que tanto o 

participante P5 e P6 acreditam que classes com o code smell God Class podem dificultar a 

realização de manutenções e que todas as classes que possuem esse code smell devem ser 

refatoradas para eliminar essa anomalia.  

5.5.2.2 Data Class 

A Tabela 22 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Data Class. 
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Tabela 22. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como Data 

Class 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como pode ser visto na Tabela 22, o participante P5 concordou com todas as 

classes que a ferramenta detectou, enquanto o participante P6 concordou com cinco das 10 

classes apresentadas. 

Para o participante P5, a classe frmComp_Abastecimento é uma Data Class, pois 

“só realiza leitura e gravação de dados”. Já para o participante P6 essa classe é uma Data 

Class, pois “essa classe não possui uma funcionalidade específica”. 

De acordo com os dados da Tabela 22, podemos verificar que houveram cinco 

classes que o participante P6 não concordou com a ferramenta, são elas: 

frmLocaliza_Veiculos, frmLocalizaDepto, frmLocalizaFornec, frmLocaliza_Pecas e 

frmLocalizaOrgao. O participante P5 concordou com a detecção da ferramenta, pois ele alega 

que “essa classe só serve para ler dados”. 

Quando questionados se a existência do code smell Data Class nessas classes 

pode dificultar a realização de manutenções, o participante P5 acredita que nenhuma das 10 

classes com Data Class que ele concordou com a ferramenta pode dificultar a realização de 

manutenções, enquanto o participante P6 alegou que as cinco que ele concordou com a 

ferramenta podem dificultar a realização de manutenções. 
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Ao analisar a classe frmCompra_Pecas, o participante P5 alegou “classe simples e 

com poucos métodos não dificulta a manutenção”. Já o participante P6 afirmou “classe sem 

funcionalidade específica também podem causar mais trabalho quando necessário for 

modifica-la”. 

O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell Data Class. 

O participante P5 não refatoraria nenhuma das 10 classes que ele concordou com a 

ferramenta, já o participante P6 refatoraria todas as cinco classes que ele concordou com a 

ferramenta. 

Ao analisar a classe frmConfiguracao, o participante P5 afirmou “precisamos de 

classe que só ler e grava dados, se houver outra forma de programa-las podemos refatorar”. 

Enquanto o participante P6 afirmou “refatorar a classe frmConfiguracao seria interessante 

para eliminar o Data Class”. 

Ao examinar as respostas dos participantes, podemos verificar que para o 

participante P5 classes com Data Class não dificultam a realização de manutenções e que é 

necessário ao sistema classes que contém apenas dados. Ele afirma que se houver outra forma 

de implementar essas classes que ele concorda com a refatoração, ou seja, se for apresentado 

ao participante P5 outra forma de programar essas classes ele passaria a concordar com a 

refatoração para eliminar o Data Class. Já o participante P6 afirmou que todas as classes com 

o code smell Data Class podem dificultar a realização de manutenção e devem ser 

refatoradas. 

5.5.2.3 Shotgun Surgery 

A Tabela 23 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Shotgun Surgery. 
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Tabela 23. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como 

Shotgun Surgery 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como pode ser visto na Tabela 23, o participante P5 concordou com todas as 

classes que a ferramenta detectou, enquanto o participante P6 concordou com sete das 10 

classes apresentadas. 

Para o participante P5 a classe dmRelatorio é uma Shotgun Surgery pois é uma 

classe herdada por muitas classes do sistema. Já o participante P6 acredita que essa classe é 

uma Shotgun Surgery, pois “essa classe é uma superclasse de todas as classes do sistema que 

emitem relatório”. 

De acordo com os dados da Tabela 20, podemos verificar que houve três classes 

que o participante P6 não concordou com a ferramenta, são elas: fBase, UdmConexaoWeb e 

UdmConexao. O participante P5 concordou com a detecção da ferramenta, pois ele alega que 

“a maioria das classes do sistema usam essa classe”. 

Quando questionados se a existência do code smell Shotgun Surgery nessas 

classes pode dificultar a realização de manutenções, os participantes P5 e P6 acreditam que 

todas as classes que eles concordaram com a ferramenta podem dificultar a realização de 

manutenções. 
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Ao analisar a classe UGlobal, o participante P5 afirmou “é necessário repensar 

essa classe, visto que modificações aqui altera muitas partes do sistema”. Enquanto o 

participante P6 alegou “mudar essa classe é ter que modificar muitas classes que dependem 

dela”. 

O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell Shotgun 

Surgery. Os participantes P5 e P6 acreditam que todas as classes que eles concordaram com a 

ferramenta necessitam ser refatoradas. 

Ao analisar a classe UFerramentas, o participante P5 afirmou “é necessário 

refatorar essa classe, para que essa dependência diminua, ou seja, eliminada”. Já o 

participante P6 afirmou “a refatoração ajudaria a eliminar tanta dependência das outras 

classes com essa classe”. Ao examinar as respostas dos participantes, podemos verificar que 

para os participantes P5 e P6 classes com Shotgun Surgery podem dificultar a realização de 

manutenções e devem ser refatoradas. 

5.5.2.4 Refused Bequest 

A Tabela 24 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre as classes que a ferramenta detectou com o code smell Refused Bequest. 
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Tabela 24. Respostas dos participantes sobre as classes apontadas pela ferramenta como 

Refused Bequest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como pode ser visto na Tabela 24, o participante P5 concordou com sete das 10 

classes que a ferramenta detectou, enquanto o participante P6 concordou com todas as 10 

classes apresentadas. 

Para o participante P5, a classe frmLocalizaContrato_Combus é uma Refused 

Bequest pois “quase não usa os métodos herdados de suas superclasses”. Já o participante P6 

afirma “essa classe herda muitos métodos de suas superclasses e quase não os usa”. 

De acordo com os dados da Tabela 24, podemos verificar que houveram três 

classes que o participante P5 não concordou com a ferramenta, são elas: frmPreviewRave, 

frmPadrao e frm_msg_financeiro_sem_net. O participante P6 concordou com a detecção da 

ferramenta, pois ele alega que “essa classe herda muitos métodos de suas superclasses e 

quase não usa nada”. 

Quando questionados se a existência do code smell Refused Bequest nessas 

classes pode dificultar a realização de manutenções , os participantes P5 e P6 afirmaram que 

todas as classes que eles concordaram com a ferramenta podem dificultar a realização de 

manutenções. 

Ao analisar a classe frmLocaliza_vei_func, o participante P5 alegou “essa classe 

herda muitos métodos e não utiliza, isso significa um alto grau de acoplamento sem 
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necessidade e isto pode dificultar a realização de manutenções”. Já o participante P6 afirmou 

“ao modificar suas superclasses essa classe será atingida, por isso é necessário refatorar 

para eliminar essas heranças desnecessárias”. 

O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte dessas classes para eliminar o code smell Refused 

Bequest. Os participantes P5 e P6 acreditam que todas as classes que eles concordaram com a 

ferramenta necessitam ser refatoradas. 

Ao analisar a classe frmLocaliza_cidades, por exemplo,  o participante P5 afirmou 

“essa classe deveria ser refatorada para eliminar as heranças desnecessárias”. Já o 

participante P6 afirmou “se herda tantos métodos e não precisa é necessário remover para 

diminuir o alto grau de dependência”. Ao examinar as respostas dos participantes, pudemos 

perceber a preocupação do participante P6 com o alto grau de acoplamento e de dependência 

entre as classes com Refused Bequest. Além de também verificarmos que para os dois 

participantes classes com Refused Bequest podem dificultar a realização de manutenções e 

devem ser refatoradas. 

5.5.2.5 Feature Envy 

A Tabela 25 apresenta os resultados para as três questões que fizemos aos 

participantes sobre os métodos que a ferramenta detectou com o code smell Feature Envy. 
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Tabela 25. Respostas dos participantes sobre os métodos apontadas pela ferramenta como 

Feature Envy 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como pode ser visto na Tabela 25, os participantes P5 e P6 concordaram com 

todas as 10 classes detectadas pela ferramenta. 

Para o participante P5 o método Calcula_qntDiarias_um é um Feature Envy, pois 

“esse método usa muitos dados de outras classes, ele não deveria ter sido implementado 

nessa classe”. Já o participante P6 alegou “esse método não usa quase nada da sua própria 

classe, usa muitos dados estrangeiros”. 

Quando questionados se a existência do code smell Feature Envy nesses métodos 

pode dificultar a realização de manutenções, os participantes P5 e P6 acreditam que todos os 

métodos apontados pela ferramenta como Feature Envy podem dificultar a realização de 

manutenções. 

O participante P5 afirmou “antes de alterar esse método é necessário estudar o 

que faz as classes que ele tanto usa”. Já o participante P6 afirmou “antes de modificar esse 

método é necessário entender os dados que ele usa de outras classes”. 

P5 P6 P5 P6 P5 P6

Verifica_Campos                             

(Classe: FrmItens)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Arquivo                                     

(Classe: FrmConfigura_Ini)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

CalcRecInImage                              

(Classe: TTransparentPanel)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

DetectaErros                                 

(Classe: UTrataCDSError)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Calcula_qntDiarias_um                       

(Classe: Uferramentas)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

FormCreate                                  

(Classe: FrmLocalizaDepartamento)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

GridTitleClick                                

(Classe: FrmComprovacao_Abastecimento)     
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Log                                         

(Classe: UdmUserControl)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

FormCreate                                  

(Classe: FrmSincronizacao)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Controle_Financeiro                          

(Classe: FrmUsuario_web)
Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Concorda com a 

Ferramenta?

Dificulta a 

Manutenção?

Necessita 

Refatoração?

Code Smell - Feature Envy

Métodos
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O último questionamento que fizemos aos participantes foi se eles achavam que 

valeria a pena refatorar o código fonte desses métodos para eliminar o code smell Feature 

Envy. Os participantes P5 e P6 refatorariam todos os 10 métodos para eliminar o Feature 

Envy. 

Ao analisar o método Verifica_Campos da classe frmItens, o participante P5 

afirmou “é necessário refatorar para eliminar essas chamadas excessivas a outras classes”. 

Enquanto o participante P6 alegou “refatorar esse método é importante para acabar com o 

uso de dados estrangeiros”. Ao examinarmos as respostas dos participantes pudemos verificar 

que para os participantes P5 e P6 métodos com Feature Envy podem dificultar a realização de 

manutenções e precisam ser refatorados para eliminar esse code smell. 

5.6 DISCUSSÕES SOBRE O SEGUNDO ESTUDO EXPERIMENTAL 

Esta seção pretende responder a questão de pesquisa geral e as subquestões 

específicas definidas na Seção 4.1. Focamos nos dados mais interessantes, no entanto, os 

dados completos do estudo podem ser encontrados nos Apêndices E1 e F1. 

5.6.1 Desenvolvedores versus Ferramenta 

Assim como mencionado anteriormente na Seção 4.6.1, um dos objetivos desse 

estudo experimental é verificar se os desenvolvedores concordam com classes e métodos 

infectados com code smells identificados por uma ferramenta de detecção. Portanto, esta 

seção tem como objetivo responder à seguinte questão de pesquisa especificada na Seção 4.1.  
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    QP1. Os desenvolvedores concordam com os code smells identificados pela 

ferramenta em um sistema de software desenvolvido ou mantido por eles? 

 

Comparando as classes e métodos detectados pela ferramenta com code smells e 

as respostas dos participantes, o Questionário I nos mostrou que houve consenso entre a 

ferramenta e todos os participantes na análise de classes com os code smells God Class, Data 

Class, Shotgun Surgery e Refused Bequest. Ao comparar as respostas dos participantes e a 

análise da ferramenta, verificamos que o participante P5 foi o que mais se aproximou da 

ferramenta com a identificação de sete das 11 classes apontadas pela ferramenta. Enquanto, o 

participante P6 concordou com cinco das 11 classes apontadas. 

No que tange a identificação dos métodos com code smells, a ferramenta detectou 

três métodos com o code smell Feature Envy, o participante P5 identificou três e o 

participante P6 identificou quatro desses três métodos apontados pela ferramenta. Houve 

consenso entre participantes e ferramenta em todos os métodos, no entanto, o participante P6 

identificou um método que não foi apontado pela ferramenta nem pelo participante P5. 

Desta forma, nosso próximo passo era verificar se os participantes concordam 

com classes e métodos apontados por uma ferramenta de detecção como code smells, para 

isso utilizamos o Questionário II. 

Como apresentado na Seção 4.5.3, o Questionário II é composto por três questões. 

A questão utilizada para nos ajudar a responder a questão de pesquisa QP1 foi à letra “a” que 

diz: “A ferramenta apontou que essa classe ou método possui o code smell indicado. Você 

concorda com a ferramenta, ou seja, em sua opinião essa classe ou método possui esse code 

smell? Por quê? (se você concorda, por favor, responda as letras “b” e “c”)”. 

Assim como fizemos na divulgação dos resultados na Seção 5.5.2, aqui também 

dividiremos as análises em subseções, onde, cada subseção corresponde a um code smell. 

 

 

God Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca das 

classes apontadas pela ferramenta como God Class, verificamos que o participante P5 
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concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes apresentadas. O participante 

P5 classifica classes que possui muitas responsabilidades, centraliza muito trabalho, são 

grandes e que possui muitos métodos com o code smell God Class. 

O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta em todas as 10 classes 

apresentadas. Para esse participante, classes que são grandes, acessam muitos dados, possui 

muitas responsabilidades e centralizam a lógica do sistema são classes infectadas com o code 

smell God Class.  

 

 

Data Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca das 

classes apontadas pela ferramenta como Data Class, verificamos que o participante P5 

concordou com a detecção da ferramenta em todas as 10 classes apresentadas. O principal 

argumento utilizado pelo participante P5 para concordar com as classes detectadas pela 

ferramenta foi “essa classe só serve para ler dados”, no entanto, ele também apontou 

características tais como, “pouco complexa” e “só realiza leitura e gravação de dados”. 

O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta em cinco das 10 

classes apresentadas. Para esse participante, classes que não possui uma funcionalidade 

específica e que são usadas somente para conter dados (leitura e gravação de dados) são 

classes com o code smell Data Class. 

 

 

Shotgun Surgery 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca das 

classes apontadas pela ferramenta como Shotgun Surgery, verificamos que o participante P5 

concordou com a detecção da ferramenta em todas as 10 classes apresentadas. Para o 

participante P5, a principal característica de classes com o code smell Shotgun Surgery são a 

grande quantidade de subclasses que essas classes possuem, ou seja, muita herança entre 

classes.  
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O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes 

apresentadas. Para o participante P6, classes que são superclasses de todas as classes do 

sistema que desempenham determinada tarefa (como as classes responsáveis pela emissão de 

relatórios do sistema) e classes que possuem muitas subclasses são classes com Shotgun 

Surgery.  

 

 

Refused Bequest 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca das 

classes apontadas pela ferramenta como Refused Bequest, verificamos que o participante P5 

concordou com sete das 10 classes apresentadas pela ferramenta. O participante P5 elege 

classes que herdam de muitas subclasses mais não usa nada ou quase nada dos seus métodos 

como Refused Bequest. 

O participante P6 concordou com todas as 10 classes apresentadas pela 

ferramenta. Para esse participante, classes que herdam muitos métodos de suas superclasses e 

quase não usa nada do que herda são classes com o code smell Refused Bequest. 

 

Feature Envy 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados a cerca dos 

métodos apontados pela ferramenta como Feature Envy, verificamos que todos os quatro 

participantes concordaram com todos os 10 métodos apresentados pela ferramenta.  

Para o participante P5, métodos que usam muitos dados de outras classes são 

métodos infectados pelo code smell Feature Envy.  Já o participante P6, acredita que o code 

smell Feature Envy está presente em métodos que não usa quase nada da sua própria classe e 

usa muitos dados estrangeiros. 

A Tabela 26 apresenta de forma resumida a quantidade de classes e métodos que 

cada participante concordou com a ferramenta de detecção. 

 

 



 

141 
 

Tabela 26. Quantidade de classes e métodos que cada participante concordou com a 

ferramenta de detecção 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Os resultados obtidos indicam que, os desenvolvedores/participantes concordam 

com os code smells identificados através de uma ferramenta de detecção em um sistema de 

software desenvolvido/mantido por eles. Diferente do que ocorreu no primeiro estudo 

experimental, neste estudo, houve consenso entre participantes e ferramenta, dessa forma, o 

resultado foi satisfatório quando analisadas classes com todos os cinco code smells. 

5.6.2 Code Smells versus Problemas de Design 

Semelhante ao primeiro estudo experimental, esta seção busca investigar como a 

detecção de code smells realizada por uma ferramenta é capaz de ajudar o desenvolvedor a 

entender a relação entre code smells, problemas de design e possíveis dificuldades no 

processo de manutenção em sistemas de software. Em outras palavras, nós pretendemos 

responder a seguinte questão de pesquisa levantada na Seção 4.1. 

 

Participante 5 (P5) Participante 6 (P6)

God Class 7 10

Data Class 10 5

Shotgun Surgery 10 7

Refused Bequest 7 10

Feature Envy 10 10

Code Smell

Concorda com a ferramenta? /            

(em quantidade)

Máximo de 10 classes/métodos por participante
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QP2. Uma ferramenta de detecção automática de code smells é capaz de ajudar 

os desenvolvedores a entender os problemas no código-fonte, assim como avaliar as 

dificuldades envolvidas no processo de manutenção? 

 
Novamente utilizamos o Questionário II, apresentado na Seção 5.5.3 para nos 

ajudar a responder a questão de pesquisa QP2. A questão utilizada para nos ajudar a responder 

a questão de pesquisa QP2 foi à letra “b” que diz (citamos aqui a pergunta referente a classes 

que seriam analisadas com o code smell Data Class): “O code smell Data Class quebra os 

princípios de um bom design orientado a objetos, porque permite que outras classes vejam e 

possivelmente manipule seus dados. Você considera que a existência de Data Class nessa 

classe pode dificultar a realização de manutenções que demandem alterações? Por quê?”. 

Dividiremos as análises em subseções, onde, cada subseção corresponde a um 

code smell. 

 

 

God Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell God Class nas classes avaliadas poderia dificultar a realização de 

manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, o participante P5 

concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes apresentadas e para ele todas 

essas sete classes podem dificultar a realização de manutenções. Para o participante P5, a 

presença do code smell God Class dificulta a manutenção, pois para alterar essas classes é 

necessário analisar muito código, nesse caso a manutenção torna-se muito trabalhosa e 

demanda entender muito código antes.  

O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta em todas as 10 classes 

apresentadas, e para ele, por conter o code smell God Class essas 10 classes podem dificultar 

o processo de manutenção. Para esse participante, classes com God Class, tendem a ter uma 

manutenção mais trabalhosa por ter muitas funcionalidades, sendo necessário entender muitos 

os dados de outras classes que ela faz uso. 
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Data Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell Data Class nas classes avaliadas poderia dificultar a realização de 

manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, o participante P5 

concordou com a detecção da ferramenta em todas as 10 classes apresentadas, e para ele, 

nenhuma classe que contém o code smell Data Class pode dificultar o processo de 

manutenção. Para esse participante, classes simples, pequenas, pouco complexas e com 

poucos métodos, mesmo contendo o code smell Data Class não são capazes de dificultar a 

manutenção. 

O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta em cinco das 10 

classes apresentadas, e para ele, por conter o code smell Data Class as cinco classes podem 

dificultar o processo de manutenção. Para esse participante, classes sem funcionalidade 

específica e classes que manipulam muitos dados, mesmo sendo apenas para leitura ou 

gravação de dados podem causar problemas na manutenção. 

 

Shotgun Surgery 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell Shotgun Surgery nas classes avaliadas poderia dificultar a realização 

de manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, o participante P5 

concordou com a detecção da ferramenta em todas as 10 classes apresentadas, e para ele, 

todas as classes com o code smell Shotgun Surgery podem causar problemas no processo de 

manutenção. Para esse participante, classes com Shotgun Surgery são classes que devem ser 

repensadas, visto que modificações nelas alteram muitas partes do sistema. 

O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes 

apresentadas, e para ele, por conter o code smell Shotgun Surgery as sete classes podem 

dificultar o processo de manutenção. Para esse participante, mudar classes com o smell 

Shotgun Surgery é ter que modificar muitas classes que dependem dela. 
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Refused Bequest 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell Refused Bequest nas classes avaliadas poderia dificultar a realização 

de manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, o participante P5 

concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes apresentadas, e para ele, por 

conter o code smell Refused Bequest as sete classes podem dificultar o processo de 

manutenção. Para esse participante, classes que herdam muitos métodos e não utilizam, 

tendem a ter um alto grau de acoplamento sem necessidade e podem dificultar a realização de 

manutenções. 

O participante P6 concordou com todas as 10 classes detectadas pela ferramenta, e 

para ele, por conter o smell Refuses Bequest todas as 10 classes podem dificultar o processo 

de manutenção. Para esse participante, ao modificar as superclasses dessas classes todas as 

classes envolvidas serão atingidas, nesses casos é necessário utilizar refatoração para eliminar 

essas heranças desnecessárias. 

 

Feature Envy 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se a 

presença do code smell Feature Envy nos métodos avaliados poderia dificultar a realização de 

manutenções, verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, todos os participantes 

concordaram com a detecção da ferramenta  nos 10 métodos apresentados. 

Todos os 10 que o participante P5 concordou com a ferramenta, podem causar 

problemas no processo de manutenção, segundo ele. Para esse participante, esses métodos 

podem causar problema, pois, antes de alterar esses métodos é necessário entender as classes 

que eles usam.  

O participante P6 afirmou que todos os 10 métodos que ele concordou com a 

ferramenta podem causar problemas na manutenção, pois, segundo ele, antes de modificar 

esses métodos é necessário entender os dados que eles usam de outras classes. 
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 A Tabela 27 apresenta de forma resumida a quantidade de classes e métodos 

que cada participante elegeu como possíveis problemas no processo de manutenção. 

 

 

Tabela 27. Quantidade de classes e métodos que cada participante elegeu como possíveis 

problemas no processo de manutenção 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Os resultados obtidos indicam, que para os participantes classes e métodos com 

algum dos cinco code smells analisados estão diretamente ligados com problemas no processo 

de manutenção, exceto o caso do participante P5 ao analisar classes com o code smell Data 

Class.  

Logo, para os desenvolvedores a presença de um code smell em uma classe ou 

método implica necessariamente em problemas relacionados à manutenção que demandem 

alterações no sistema de software. 

5.6.3 Code Smells e Refatoração 

Semelhante ao primeiro estudo experimental, esta seção investiga se após analisar 

as classes e métodos apontados pela ferramenta com code smells, avaliar as dificuldades 

Participante 5 (P5) Participante 6 (P6)

God Class 7/7 10/10

Data Class 10/0 5/5

Shotgun Surgery 10/10 7/7

Refused Bequest 7/7 10/10

Feature Envy 10/10 10/10

Code Smell

Concorda com a ferramenta? /                    

Dificulta a realização de manutenções? /          

(em quantidade)

Máximo de 10 classes/métodos por participante
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envolvidas no processo de manutenção dessas classes e métodos, os desenvolvedores estão 

dispostos a aplicar refatoração para eliminar a presença desses code smells. Em outras 

palavras, nós pretendemos responder a seguinte questão de pesquisa levantada na Seção 4.1. 

 

    QP3. Após a identificação de code smells no código-fonte com a ajuda da 

ferramenta de detecção, os desenvolvedores estão dispostos a empregar esforços para 

refatorar o código a fim de eliminar os code smells? 

 

Novamente, utilizamos o Questionário II, apresentado na Seção 4.5.3 para nos 

ajudar a responder a questão de pesquisa QP3. A questão utilizada para nos ajudar a responder 

a questão de pesquisa QP3 foi à letra “c” que diz: “Você acha que valeria a pena refatorar o 

código do sistema para eliminar o code smell indicado dessa classe ou método? Por quê?”. 

Dividiremos as análises em subseções, onde, cada subseção corresponde a um 

code smell. 

 
 

God Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar as classes a fim de eliminar os code smells, 

verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, o participante P5 concordou com a 

detecção da ferramenta em sete das 10 classes apresentadas, no entanto, para esse participante 

essas sete classes podem dificultar a realização de manutenção e devem ser refatoradas. 

Segundo o participante P5, essas classes deveriam ser divididas em duas ou mais classes. 

O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta em todas as 10 classes 

apresentadas, e para ele, por conter o code smell God Class essas 10 classes podem dificultar 

o processo de manutenção e devem ser refatoradas. Para esse participante, a refatoração 

ajudaria a eliminar o uso excessivo de dados de outras classes. 

 

 

 



 

147 
 

Data Class 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar as classes a fim de eliminar os code smells, 

verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, o participante P5 concordou com a 

detecção da ferramenta em todas as 10 classes apresentadas. Porém, para esse participante 

nenhuma dessas 10 classes podem dificultar o processo de manutenção e não necessitam ser 

refatoradas. Para esse participante, é necessária ao sistema a presença de classes que só serve 

para ler e gravar dados, no entanto, ele deixa claro que se houver outra forma de programar 

esse tipo de classe que ele estaria aberto a refatorá-las. 

O participante P6 concordou com a detecção da ferramenta em cinco das 10 

classes apresentadas, e para ele, por conter o code smell Data Class as cinco classes podem 

dificultar o processo de manutenção e devem ser refatoradas para eliminar o smell Data Class. 

 

Shotgun Surgery 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar as classes a fim de eliminar os code smells, 

verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, verificamos que, o participante P5 

concordou com a detecção da ferramenta em todas as 10 classes apresentadas, e para ele, por 

conter o code smell Shotgun Surgery todas as 10 classes podem dificultar o processo de 

manutenção e devem ser refatoradas para eliminar ou diminuir as dependências que essas 

classes possuem com outras classes do sistema. 

O participante P6 afirmou que as sete classes que ele concordou com a ferramenta 

podem causar problemas no processo de manutenção e devem ser refatoradas para eliminar a 

dependência dessas classes com outras classes. 

 

Refused Bequest 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar as classes a fim de eliminar os code smells, 
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verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, verificamos que, o participante P5 

concordou com a detecção da ferramenta em sete das 10 classes apresentadas, e para ele, essas 

sete classes podem dificultar o processo de manutenção e devem ser refatoradas para eliminar 

as heranças desnecessárias. 

O participante P6 concordou com todas as 10 classes detectadas pela ferramenta, e 

para ele, todas elas podem dificultar o processo de manutenção e devem ser refatoradas para 

eliminar o alto grau de dependência entre as classes e métodos do sistema. 

 

Feature Envy 

 

Ao examinarmos as respostas dos participantes, quando questionados se eles estão 

dispostos a empregar esforços para refatorar os métodos a fim de eliminar os code smells, 

verificamos que, conforme apresentado na Seção 5.7.1, verificamos que, todos os 

participantes concordaram com a detecção da ferramenta nos 10 métodos apresentados. 

O participante P5 afirmou que todos os 10 métodos podem causar problemas no 

processo de manutenção e devem ser refatorados para eliminar as chamadas excessivas a 

outras classes e métodos do sistema. 

Semelhante ao participante P5, o participante P6 também afirmou que todos os 10 

métodos que ele concordou com a ferramenta podem causar problemas na manutenção e 

devem ser refatorados para eliminar o uso de dados estrangeiros. 

A Tabela 28 apresenta de forma resumida a quantidade de classes e métodos que 

cada participante está disposto a refatorar para eliminar a presença do code smell. 
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Tabela 28. Quantidade de classes e métodos que cada participante está disposto a refatorar 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os resultados indicam que os participantes refatorariam as classes e métodos que 

possam vir a causar algum problema no processo de manutenção, no entanto, temos casos 

excepcionais, como o participante P5, por exemplo, ao analisar as classes com Data Class, 

onde, ele não refatoraria nenhuma das 10 classes que ele concordou com a ferramenta. 

As classes com os code smells God Class, Shotgun Surgery, Refused Bequest e os 

métodos com o code smell Feature Envy foram os eleitos os que mais seriam refatorados 

pelos participantes. 

Logo, para os desenvolvedores a presença de um code smell em uma classe ou 

método pode implicar em problemas relacionados à manutenção e devem ser refatorados para 

eliminar a presença do code smell. 

5.7 AMEAÇAS À VALIDADE 

A questão fundamental a respeito dos resultados do experimento é o quanto 

válidos eles são. Os resultados devem ser válidos para a população da qual o conjunto de 

participantes foi envolvido. É interessante também, generalizar os resultados para uma 

Participante 5 (P5) Participante 6 (P6)

God Class 7/7/7 10/10/10

Data Class 10/0/0 5/5/5

Shotgun Surgery 10/10/10 7/7/7

Refused Bequest 7/7/7 10/10/10

Feature Envy 10/10/10 10/10/10

Code Smell

Concorda com a ferramenta? /                    

Dificulta a realização de manutenções? /   

Refatoraria para eliminar o code smell?           

(em quantidade)

Máximo de 10 classes/métodos por participante
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população mais ampla. Os resultados possuem a validade adequada se são válidos para a 

população, para a qual tendem ser generalizados. 

Existe uma lista de ameaças à validade dos resultados dos estudos experimentais: 

a validade interna, a validade de construção e a validade externa (Wohlin et al., 2012). Nem 

todas as ameaças à validade são aplicáveis a todos os experimentos, mas esta lista pode ser 

vista como uma lista de verificação. 

Validade Interna: Esta ameaça define se o relacionamento observado entre o 

tratamento e o resultado é casual, e não é resultado da influência de outro fator (controlado ou 

medido) (Wohlin et al., 2012).  Neste estudo os participantes podem ter sido afetados 

negativamente (pelo cansaço) durante os experimentos, devido à quantidade de classes e 

métodos avaliados. Outra ameaça envolvida nesse estudo foi à repetição dos questionamentos, 

levando a alguns participantes a utilizarem respostas “padrão” para alguns code smells. 

Validade de Construção: Esta ameaça considera os relacionamentos entre a 

teoria e a observação, ou seja, se o tratamento reflete a causa bem e o resultado reflete o efeito 

bem (Wohlin et al., 2012).  A ameaça de construção pode ocorrer em nossos experimentos, 

apesar de termos discutido diversas vezes o projeto dos experimentos. Para minimizar as 

ameaças sociais, fizemos o experimento em duas microempresas de desenvolvimento de 

softwares. 

Validade Externa: São condições que limitam nossa capacidade de generalizar 

os resultados do nosso experimento para a prática industrial (Wohlin et al., 2012). Quando as 

ameaças à validade externa são reduzidas, tornam o ambiente experimental o mais realista 

possível. Por outro lado, a realidade não é homogênea. O mais importante é caracterizar e 

relatar as características do ambiente, como a experiência pessoal, ferramentas, métodos, a 

fim de avaliar a aplicabilidade em um contexto específico (Wohlin et al., 2012). Diante disso, 

tentamos minimizar estas ameaças trabalhando com programadores novatos e mais 

experientes, como também com sistemas de softwares de porte médio e pequeno.  
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6 CONCLUSÃO 

Dois estudos experimentais com propósitos semelhantes foram realizados no 

contexto deste trabalho de mestrado. O primeiro estudo experimental envolveu dois sistemas 

de softwares e quatro programadores, onde os resultados obtidos revelaram que os 

desenvolvedores/participantes concordam com os code smells identificados através de uma 

ferramenta de detecção em um sistema de software desenvolvido/mantido por eles. No 

entanto, os resultados enfatizam que o nível de consentimento com a ferramenta é mais do 

que satisfatório quando são analisadas classes com Shotgun Surgery e métodos com Feature 

Envy.  No entanto, os resultados também enfatizam uma maior dificuldade em analisar classes 

com os code smells God Class e Data Class. No que tange as dificuldades envolvidas no 

processo de manutenção e ao uso de refatoração para eliminar a presença dos code smells, os 

desenvolvedores acreditam que a presença de um code smell em uma classe ou método não 

implica necessariamente em problemas relacionados à manutenção e nem sempre devem ser 

refatoradas para eliminar o code smell, principalmente devido ao fato do trabalho e 

complexidade envolvido no processo de refatoração. 

O segundo estudo experimental também envolveu dois sistemas de software, no 

entanto contou com a participação de apenas dois programadores. Os resultados obtidos 

revelaram que os desenvolvedores/participantes concordam com os code smells identificados 

através de uma ferramenta de detecção em um sistema de software desenvolvido/mantido por 

eles. Diferente do que ocorreu no primeiro estudo experimental, neste estudo, houve consenso 

entre participantes e ferramenta, dessa forma, o resultado foi satisfatório quando analisadas 

classes com todos os cinco code smells. No que tange as dificuldades envolvidas no processo 

Capítulo 
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de manutenção e ao uso de refatoração para eliminar a presença dos code smells, os 

desenvolvedores acreditam que a presença de um code smell em uma classe ou método pode 

implicar em problemas relacionados à manutenção e devem ser refatorados para eliminar a 

presença do code smell. 

É importante pontuar que as avaliações realizadas nestes estudos experimentais 

são predominantemente qualitativas e não são genericamente aplicáveis em outros casos. 

Dentro deste contexto, as contribuições deste trabalho de mestrado foram as 

seguintes: 

 Foram empiricamente observados e documentados dois estudos que mostram a 

relação entre os code smells God Class, Data Class, Shotgun Surgery, Refused 

Bequest e Feature Envy com problemas de design. 

 Ao apresentar os resultados destes estudos aos diretores das microempresas 

participantes, os mesmos decidiram reunir as suas equipes de desenvolvimento e 

propor formas para melhorar a qualidade dos seus códigos-fontes. 

 As microempresas participantes decidiram adotar no dia-a-dia da empresa a 

ferramenta QA Audits como um indicador de possíveis deficiências de design. 

A realização dos estudos experimentais serviu com uma primeira avaliação da 

relação entre problemas de design e code smells em microempresas de desenvolvimento de 

software. Apesar de não poderem ser generalizados, pois nossos estudos foram específicos 

para a ferramenta QA Audits, os resultados dos dois estudos experimentais serviram como 

indicação de que existe uma forte relação entre dificuldades no processo de manutenção e a 

presença de code smells em sistemas de softwares. 

6.1 TRABALHOS FUTUROS. 

O trabalho apresentado nesta dissertação pode ser continuado com a realização 

das seguintes atividades: 

 Apresentar os resultados utilizando análise qualitativa. 
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 Selecionar outra ferramenta de detecção para detectar anomalias que suporte 

outras linguagens de programação. 

 Realizar outros estudos experimentais envolvendo mais tipos de code 
smells. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO I DO ESTUDO PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 
 

Não possui nenhum code smell.• URFuncFuncao

Não possui nenhum code smell.• URFuncEndereco

Não possui nenhum code smell.• URFuncOrdCod

Não possui nenhum code smell.• URAtestado
Sim. Refused Bequest: essa classe herda de TFMasterRel mas não usa nenhum de seus métodos.• URAvisoFerias

Não possui nenhum code smell.• URFuncPorVinculo

Não possui nenhum code smell.
• URFuncPorSituacao

Não possui nenhum code smell.• URFuncAdmMes

Não possui nenhum code smell.• URFuncAssinaturas

Não possui nenhum code smell.• URFuncPorSalario

Sim. Refused Bequest: Herda da classe Tform mas não utiliza nenhum método dela.• URReciboFerias

Não. Caso similar a classe URDocTitulo.• UREstatistica

Não possui nenhum code smell.• URCrend

Sim. Refused Bequest: pois faz pouco uso dos métodos contidos na classe herdada TForm.                                            
Data Class: essa classe realiza apenas a inclusão e consulta de dados.                                                 • FCadastroUsuario

Não. Praticamente o mesmo caso da classe Criptografia.• UBlobImageFB

Não. Poderia ser Refused Bequest, pois herda a classe TFMasterRel e utiliza apenas 2 métodos, mas a classe 
TFMasterRel só tem 3 métodos, por isso acredito que não tem nenhum code smell.• URDocTitulo

Questionário 1: Análise de Classes e Métodos

Prezado (a) Participante,
Neste questionário gostaríamos que você avaliasse cada classe e/ou método abaixo.                                                

Para cada classe e/ou método apresentado responda a seguinte questão:

Em sua opinião essa classe e/ou método possui algum code smell? Se sim, qual e por quê? 

Classes
Não. Inicialmente pensei em Shotgun Surgery pois qualquer mudança nos seus métodos implicaria numa criptografia e 
descriptografia diferente ou até errada, o que afetaria as classes que a utilizam, mas acho que não, não afetaria as 
classes que a utilizam, porque ela não é superclasse de nenhuma classe, ela apenas realiza uma função independente.

•  Criptografia
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO I DO ESTUDO PRELIMINAR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MyCreateProcess        
(Classe: UBackup)

Não possui nenhum code smell.
Métodos

AcumulaBases          
(Classe: UCalculos)

Sim. Feature Envy: utiliza mais dados de DMDiversos do que ela mesma.

Sim. Feature Envy: utiliza mais dados de DMDiversos e DMFolha do que ela mesma.

CalcAfastamentoAnual    
(Classe: UCalculos)

Sim. Feature Envy: utiliza muito a classe DMDiversos, mas que a ela mesma.

ConverteValor          
(Classe: UFerramentas)

Não possui nenhum code smell.

Log                  
(Classe: DmAcessos)

Não possui nenhum code smell.

DeletaCaract           
(Classe: UFerramentas)

Não possui nenhum code smell.

ROTINA_028          
(Classe: UCalculo)

Sim. Feature Envy: utiliza mais dados de DMDiversos e DMFolha do que ela mesma.

VerificaCargoTCM       
(Classe: FFuncionario)
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO II DO ESTUDO PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário 2: Avaliação da Detecção de Code Smells usando a ferramenta QA Audits

Prezado (a) Participante,
Gostaríamos que você avaliasse a Detecção de Code Smells realizada pela ferramenta QA Audits.                                                           
Atenção: As letras “a, b, c, d” devem ser respondidas para todas as questões.

Software analisado: Sistema de Folha de Pagamento

d.
Não vejo necessidade.

a.
Não. Essa classe não é grande, só gerencia dados e não executa muito trabalho.

b.
Não. Porque não acho que essa classe possua o code smell God Class.

c.
Não. Pode haver dificuldade por outros motivos, menos por ser God Class, porque acho que ela não possui esse code smell.

c.
Sim. Devido ao seu grande acesso a dados e por ter apenas um método que faz tudo.

d.
Sim. Pois há muita complexidade em um só método, seria ideal dividir o trabalho entre outros métodos.

• FConfiguracoes

b.
Sim. Pois essa classe fornece muitas informações (dados) sendo de bastante importância para o sistema.

• FAnalisador

a.
Sim. É uma classe que possui grande responsabilidade e que centraliza muito trabalho.

b.
Sim. Devido a sua grande complexidade, e por haver a manipulação de um grande volume de dados, essa classe pode vir a ocasionar lentidão em 
todo o sistema.

c.
Sim. Por ser complexa, essa classe tem muitas responsabilidades e com certeza será mais dificil de realizar modificações nela.

d. Sim. Talvez para diminuir a complexidade e aumentar a coesão.

• FArqDirf

a.
Sim. Essa classe realiza muito trabalho.

b.
Não. Pois não é uma classe que precisa ser acessada para efetuar cálculos ou consultas complexas. Apenas cadastra informações para serem 
usadas posteriormente por outras classes.

c. Não. Porque não acho que seja uma classe que centralize grande parte do trabalho.

d. Não vejo outro modo de implementar o trabalho dessa classe, portanto não vejo como realizar essa refatoração.

1.    A ferramenta identificou a ocorrência do code smell God Class nas seguintes classes:
• FEventos

Não. É uma classe que tem a responsabilidade de inserir dados. É importante para o sistema, mas não executa muito trabalho.
a.

a. A ferramenta apontou que essa classe possui o code smell indicado. Você concorda com a ferramenta, ou seja, em sua opinião, essa classe possui esse 
code smell? Por quê?
b. Você acha que esse code smell representa um problema no design do sistema? Por quê? 
c. Você considera que a existência desse code smell nessa classe pode dificultar a realização de manutenções que demandem alterações nessa classe? Por 
quê?
d. Você acha que valeria a pena refatorar o código do sistema para eliminar esse code smell dessa classe? Por quê?
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c.
Não. Seus métodos são pequenos e fáceis de alterar.

d.
Não. Não vejo necessidade de refatorar essa classe.

d.
Não. Não vejo como realizar essa refatoração.

·      FGeralRelFuncionario

a.
Sim. Essa classe centraliza e executa muito trabalho e também é muito complexa.

b.
Não. Apesar de ser uma classe complexa, seus métodos possuem responsabilidades bem definidas.

c.
Não. Apesar de ter vários métodos, seus métodos possuem responsabilidades bem definidas.

·      FEventosGlobais

a.
Não. Essa classe não centraliza muito trabalho e também não é complexa.

b.
Não. Essa classe não é grande e executa pouco trabalho.

b.
Sim. Pois sua complexidade é alta.

c.
Não. Pois suas responsabilidades estão bem distribuídas entre os métodos.

d.
Não vejo necessidade de refatorar e outra forma de implementar.

d.
Não. Não vejo necessidade de refatorar essa classe.

·      FMasterSimples

a.
Sim. Essa classe centraliza muito trabalho. É utilizada também por muitas outras classes.

a.
Não. Não executa muito trabalho e não é complexa.

b.
Não. Não acredito que seja uma God Class.

c.
Não. É uma classe pequena e portanto fácil de realizar alterações.

c.
Não. Pois os métodos estão bem divididos, cada um com sua própria responsabilidade.

d.
Não. Não vejo necessidade de refatorar essa classe.

·      FRemessas

• FMasterFiltro

a.
Sim. Essa classe centraliza os métodos que implementam todos os filtros do sistema.

b.
Não. Apesar de executar muito trabalho, seus métodos estão bem divididos. Com isso cada método realiza uma quantidade razoável de trabalho.

b.
Não. Pois executa pouco trabalho.

c.
Não. Pois não há métodos muito complexos nela.

d.
Não. Não acho que a refatoração mudaria muita coisa nela.

• FMovDemissaoMassa

a.
Não. Essa classe não centraliza muito trabalho e não é muito complexa.
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a.
Sim. Ela é apenas uma classe de cadastro e contém mais dados do que serviços.

2.    A ferramenta identificou a ocorrência do code smell Data Class nas seguintes classes:
• FAbreFolha

a.
Sim. É uma classe que mais contém dados do que serviços.

b.
Não. Não acho que essa classe possa representar um problema e também não vejo outra forma de implementá-la.

c.
Não. É uma classe pequena e com poucos dados, acredito que ela não seja dificil de alterar.

d.
Não. Não vejo outra forma de implementar essa classe.

• FAfastamento

c.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

b.
Não. Acredito que ela não representa problema ao design, já que essa classe é bem simples.

c.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

d.
Não. Não vejo necessidade de refatorar essa classe.

• FAgencias

a.
Sim. É uma classe que só contém dados para cadastros, alteração, exclusão e consulta.

b.
Não. Acredito que ela não representa problema ao design, a implementaria da mesma forma.

d.
Não. Não vejo necessidade de refatorar essa classe.

a.
Sim. Essa classe realiza apenas cadastro.

b.
Não. Acredito que ela não representa problema ao design, a implementaria da mesma forma.

• FContas

c.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

d.
Não. Não vejo necessidade de refatorar essa classe.

a.
Sim. É uma classe que só contém dados para cadastros, alteração, exclusão e consulta.

• FDependentes

b.
Não. Acredito que ela não representa problema ao design, a implementaria da mesma forma.

c.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

d.
Não. Não sei como implementaria essa classe de outra forma.
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b.
Não. Eu impmentaria essa classe da mesma forma, porque não acredito que ela represente um problema ao design do sistema.

• FExcluiFolha

a.
Não. Acredito que essa classe oferece mais eerviços do que dados. E ela define funcionalidade própria.

b.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

c.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

d.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

·      FGestores

a.
Sim. Sua interface oferece mais dados do que serviços.

Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

d.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

c.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

d.
Não. Não vejo problemas com a forma que foi implementada essa classe.

a.
Não. Sua interface oferece mais serviços do que dados.

·      FLicenca

b.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class e não vejo problema algum.

c.

c.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class.

·      FFuncionarios

a.
Sim. Sua interface oferece mais dados do que serviços.

·      FRefMensais

a.
Sim. Sua interface oferece mais dados do que serviços.

b.
Não. Não vejo problema algum, implementaria essa classe da mesma forma.

c.
Sim. Considero que essa classe pode dificultar as manutenções, pois ela é muito complexa e oferece uma grande quantidade de dados a outras 
classes.

d.
Não. Apesar de sua grande quantidade de dados, não vejo como poderia modificá-la.

d.
Não. Não vejo necessidade de refatorar essa classe e nem outra forma de implementar essa classe.

b.
Não. Não considero essa classe com o code smell Data Class e não vejo problema algum.
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a.
Sim. Essa classe contém variáveis globais e essas variáveis são muito utilizadas por outras classes.  Então uma mudança afetaria muitas classes.

3.    A ferramenta identificou a ocorrência do code smell Shotgun Surgery  nas seguintes classes:
• dmDiversos

a.
Sim. Porque é uma classe que é muito usada por outras classes e uma mudança nela afetaria o comportamento de várias classes dependetes dela.

b.
Não. Acredito que a classe está corretamente implementada, onde concentra-se o gerenciamento de uma parte do banco de dados.

c.
Não. Não acredito que tenhamos problemas com manutenção por causa dessa classe, o modo que estamos implementando é a melhor forma.

d.
Não. Não vejo esse code smell como um problema nessa classe.

• UVariaveis

c.
Sim. Por ser uma classe complexa e com muitos métodos, existe uma dificuldade maior em realizar alterações.

b.
Não. Porque acredito que é necessário que seja implementada dessa forma, então acredito que ela não representa um problema ao design do 
sistema.

c.
Não. É uma classe bem pequena e não há dificuldade para realizar manutenções nela.

d.
Não. Não vejo essa classe como um problema que precisa ser refatorado.

• UCalculos

a.
Sim. Uma boa parte do sistema utiliza essa classe e uma mudança em seus métodos afetaria suas subclasses.

b.
Sim. Pois é uma classe com muitos métodos e é possível que algumas classes que a herdam, não utilize boa parte desses métodos, o que 
ocasionaria um Refused Bequest.

a.
Sim. Essa classe é bastante utilizada por outras classes.

d.
Sim. Como tem muitos métodos é necessário organizá-los melhor em outras classes.

a.
Sim. É uma classe bastante utilizada que serve de base para suas subclasses.

b.
Não. Sua implementação dessa forma poupa códigos iguais em várias classes.

• FMasterImpressaoRel

c.
Não. Acredito que essa classe da forma que está implementada até ajuda a facilitar a manutenção dela mesma e de suas subclasses.

d.
Não. A classe está bem implementada e não necessita de refatoração.

• dmAcessos

b.
Não. Acredito que está bem implementada, não vejo problemas.

c.
Não. Não acredito que essa classe seja dificil de manter.

d.
Não. Não vejo este code smell como um problema para essa classe, desta forma não precisa ser refatorada.
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b.
Não. Não considero um problema a forma como foi implementada, a implementação dessa forma até ajuda a não repetir códigos iguais em outras 
classes.

c.
Não. Não vejo dificuldade em manter essa classe.

• dmFolha

a.
Sim. É uma classe bastante utilizada por outras classes e alguma mudança nela afetariam várias classes dependentes dela.

b.
Não. Pois a maior parte do gerenciamento do banco de dados está nela e não considero isso um problema.

d.
Não. Não considero um problema a forma como foi implementada, por isso não vejo necessidade de refatorar.

·      FMasterDB

a.
Sim. É uma classe bastante utilizada por outras classes e alguma mudança nela afetariam várias classes dependentes dela.

a.
Sim. É uma classe bastante utilizada por outras classes e alguma mudança nela afetariam várias classes dependentes dela.

c.
Não. Não vejo dificuldade em manter essa classe.

d.
Não. Não vejo uma forma melhor de implementá-la.

· UFiltro

d.
Não. Acredito que essa classe foi bem implementada e não há necessidade de refatorá-la.

d.
Sim. A refatoração talvez seria uma boa saída para não gerar Refused Bequest nas classes que a utilizam.

·  FMasterRel

a.
Sim. É uma classe que contém métodos bastante utilizados em todo o sistema.

b.
Não. Acredito que é a forma que está implementada poupa a repetição de códigos, mas acredito que há Refused Bequest nas suas subclasses.

c.
Não. Não vejo dificuldade em manter essa classe.

c.
Não. Não vejo dificuldade em manter essa classe.

b.
Não. Não considero um problema a forma como foi implementada, a implementação dessa forma até ajuda a não repetir códigos iguais em outras 
classes.

c.
Não. Não vejo dificuldade em manter essa classe.

d.
Não. Acredito que essa classe foi bem implementada e não há necessidade de refatorá-la.

·      Uferramentas

a.
Sim. É uma classe que contém métodos bastante utilizados em todo o sistema.

b.
Não. Acredito que é a forma que está implementada poupa a repetição de códigos, mas acredito que há Refused Bequest nas suas subclasses.
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b.
Não. A classe herdada é pequena e o número de métodos que ela possui não é tão expressivo, para causar problemas ao design do sistema.

c.
Não. Não acredito que essa herança provoque dificuldades na manutenção.

d.
Não. Acredito que a refatoração não mudaria muita coisa, por isso acho que não é necessário refatorar.

c.
Não. Não acredite que por causa dessa herança seja dificil realizar manutenções nessa classe.

b.
Sim. O uso desse único método pode causar problemas ao sistema, caso ele seja mudado em sua superclasse.

c.
Não. Não vejo problemas em realizar a manutenção dessa classe.

d.
Sim. Pois não era necessário herdar toda a classe se está usando apenas um método.

• UCalendario

a.
Sim. Porque essa classe não usa nenhum método herdado de sua superclasse.

b.
Sim. Pois está herdando vários métodos sem precisar e isso só faz o desempenho do sistema diminuir.

b.
Não. Pois são poucos os métodos contidos em sua superclasse e acho que essa herança é necessária.

c.
Não. São poucos métodos herdados, desta forma realizar a manutenção será fácil.

d.
Não. Não acho necessário refatorar essa classe.

a.
Sim. Pois utiliza somente um método de sua superclasse e sua superclasse possui vários métodos.

• FCalculo

5.    A ferramenta identificou a ocorrência do code smell Refused Bequest nas seguintes classes:
• FBancos

a.
Sim. Pois utiliza poucos métodos herdados de sua superclasse.

a.
Sim. Pois utiliza poucos métodos herdados de sua superclasse.

d.
Sim. A refatoração é necessária para eliminar essa herança sem necessidade.

• FCentroCusto

a.
Sim. Pois utiliza poucos métodos herdados de sua superclasse.

b.
Não. Não acredite que essa classe cause problema ao design do sistema, porque ela é pequena.

c.
Não. Não acredito que essa herança provoque dificuldades na manutenção.

d.
Não. Acredito que a refatoração não mudaria muita coisa, por isso acho que não é necessário refatorar.

• FContratos
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d.
Não. Não acho necessário refatorar essa classe.

a.
Sim. Pois utiliza poucos métodos herdados de sua superclasse.

b.
Sim. O uso desse único método pode causar problemas ao sistema, caso ele seja mudado em sua superclasse.

c.
Não. Não vejo dificuldades em realizar manutenções nesta classe.

c.
Não. Não vejo dificuldades em realizar manutenções nesta classe.

d.
Não. Não acho necessário refatorar essa classe.

·      FDepartamentos

·      FLocalTrabalho

a.
Sim. Essa classe herda poucos métodos das suas superclasses.

b.
Sim. Pode comprometer o design do sistema, porque essa classe usa só um método e herda a classe inteira.

c.
Não.  Não vejo dificuldades em realizar manutenções nesta classe.

d.
Não. Não acho necessário refatorar essa classe.

·      FContraCheque

a.
Sim. Essa classe usa pouco os métodos herdados.

b.
Sim. Mesmo usando poucos métodos, os poucos que utilizam podem provocar problemas no design.

• FEventosProgramados

d.
Não. Acredito que a refatoração não mudaria muita coisa, por isso acho que não é necessário refatorar.

·      FFCargos

a.
Sim. Pois utiliza poucos métodos herdados de sua superclasse.

a.
Sim. Pois utiliza poucos métodos herdados de sua superclasse.

b.
Não. Não acredito que essa herança comprometa o sistema.

c.
Não. Não acredito que essa herança provoque dificuldades na manutenção.

b.
Sim. Pode comprometer o design do sistema, porque essa classe usa só um método e herda a classe inteira.

c.
Não. Não vejo dificuldades em realizar manutenções nesta classe.

d.
Sim. Acho que a refatoração melhoraria o desempenho do sistema, por diminuir esse custo da herança.
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• Relatorio (esse método pertence a classe FRegime)

• CalculaSaldoFerias (esse método pertence a classe FFeriasProgramacao)

• Relatorio (esse método pertence a classe FFolhadeFrequencia)

• Relatorio (esse método pertence a classe FGeracaoVariaveis)

c.
Sim. Pois precisa ter conhecimento da classe de que esse método é dependente para conseguir realizar alguma alteração.

d.
Sim. A refatoração melhoraria o desempenho do método.

c.

b.
Sim. Pois este acesso gera um custo alto ao sistema.

c.
Sim. Pois precisa ter conhecimento da classe de que esse método é dependente para conseguir realizar alguma alteração.

d.

c.
Sim. Pois precisa ter conhecimento da classe de que esse método é dependente para conseguir realizar alguma alteração.

d.
Sim. A refatoração melhoraria o desempenho do método.

a.
Sim. Pois esse método acessa e é dependente de outra classe.

c.
Sim. Pois pode ser necessário acessar muitas classes para modificar dados ligados a esse método.

d.
Sim. A refatoração melhoraria o desempenho do método.

Sim. Pode dificultar porque pode confundir o programador e também ocasiona mais trabalho.

b.
Sim. Pois este acesso gera um custo alto ao sistema.

Sim. A refatoração ajudaria a minimizar ou eliminar esse alto custo de acesso aos dados que pertencem a outra classe.

4. A ferramenta identificou a ocorrência do code smell Featury Envy nos seguintes métodos:

a.
Sim. Pois esse método acessa muitos dados de outras classes.

b.
Sim. Pois pode ocasionar um custo maior em sua execução.

d.
Sim. Porque daria para eliminar estes acessos a outras classes, mudando o método de lugar ou colocando estes dados dentro da propria classe.

a.
Sim. Pois o método se interessa mais nos dados da classe DmDiversos.

b.
Sim. Pois há um custo para realizar esse acesso a outra classe.

a.
Sim. Pois o método é muito dependente dos dados de outra classe.

a.
Sim. Pois esse método acessa e é dependente de outra classe.

b.
Sim. Pois pode ocasionar um custo maior em sua execução.

• CalcDepIR (esse método pertence a classe UCalculos)
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Sim. Esse método está implementado seguindo uma prática ruim de programação, gerando alto custo e mais dificuldade para alterá-lo.

c.
Sim. Pois precisa ter conhecimento da classe de que esse método é dependente para conseguir realizar alguma alteração.

c.
Sim. Pois precisa ter conhecimento da classe de que esse método é dependente para conseguir realizar alguma alteração.

• CalcDepSFam (esse método pertence a classe UCalculos)

• Relatorio (esse método pertence a classe FFolhadeFrequenciaEducacao)

a.
Sim. Este método está interessado mais nos dados de outras classes do que nos seus próprios dados.

b.
Sim. Pois pode ocasionar um custo maior em sua execução.

d.
Sim. A refatoração melhoria a perfomance do método.

• Relatorio (esse método pertence a classe FRegime02)

c.
Sim. Pois precisa ter conhecimento da classe de que esse método é dependente para conseguir realizar alguma alteração.

a.
Sim. Este método está interessado mais nos dados de outras classes do que nos seus próprios dados.

d.

b.
Sim. Esse método está implementado seguindo uma prática ruim de programação, gerando alto custo e mais dificuldade para alterá-lo.

d.
Sim. A refatoração melhoraria o desempenho do método.

• CalcDiasAfastamento (esse método pertence a classe UCalculos)

Sim. A refatoração melhoraria o desempenho do método.

a.
Sim. Este método está interessado mais nos dados de outras classes do que nos seus próprios dados.

b.
Sim. Esse método está implementado seguindo uma prática ruim de programação, gerando alto custo e mais dificuldade para alterá-lo.

c.
Sim. Pois precisa ter conhecimento da classe de que esse método é dependente para conseguir realizar alguma alteração.

d.
Sim. A refatoração melhoraria o desempenho do método.

• Relatorio (esse método pertence a classe FRais)

a.
Sim. Este método é muito dependente dos dados de outra classe.

b.

d.
Sim. A refatoração melhoraria o desempenho do método.

a.
Sim. Este método está interessado mais nos dados de outras classes do que nos seus próprios dados.

b.
Sim. Pois pode ocasionar um custo maior em sua execução.

c.
Sim. Pois precisa ter conhecimento da classe de que esse método é dependente para conseguir realizar alguma alteração.
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Participante: P2
Categoria:

Code Label: Shotgun Surgery
File Name: FArqBancario

Code Selection:

Code Label: Refused Bequest
File Name: FMovLotesPagamento

Code Selection:

Code Label: Refused Bequest
File Name: FRCategoriaSefip

Code Selection:

Code Label: God Class
File Name: FMasterDBLista

Code Selection:

Categoria:

Code Label: Feature Envy
File Name: CalcAfastamentoAnual (Classe: UCalculos)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: sbEventoClick (Classe: FEventosProgramados)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: sbFuncionarioClick (Classe: FEventoPensao)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: ROTINA_028 (UCalculo)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: AcumulaBases (UCalculos)

Code Selection:

Code Smells em Métodos

Code Smells em Classes

Centraliza a lógica do sistema, detém a maior parte 
dos códigos em SQL do sistema

Relatório de Codificação - Questionário I

SQL construído dentro do método, solto no código-
fonte. Se necessário for uma modificação no banco 
de dados, teremos que procurar todas as classes que 
utilizam a tabela modificada

Herda muitos métodos da classe TMasterFiltro e não 
utiliza quase nada dos métodos herdados

Só utiliza um método herdado da classe TMasterFiltro

Acessa muitos dados de outras classes

Acessa muitos dados de outras classes

Acessa muitos dados de outras classes

Acessa muitos dados de outras classes

Este método parece estar na classe errada. Utiliza 
muitos dados e métodos de várias classes



 

174 
 

APÊNDICE C1 - QUESTIONÁRIO I DO PRIMEIRO ESTUDO EXPERIMENTAL 
(Relatórios de codificação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Participante: P3

Categoria:

Code Label: Refused Bequest
File Name: FArqBancario

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: FOrgao

Code Selection:

Code Label: God Class
File Name: FCadastroUsuario

Code Selection:

Code Label: God Class
File Name: UBlobImageFB

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: URDocTitulo

Code Selection:

Code Label: Refused Bequest
File Name:

Code Selection:

Code Label: Shotgun Surgery
File Name: FRCategoriaSefip

Code Selection:

A classe usa muito pouco das várias classes herdadas

Code Smells em Classes

FMovLotesPagamento

Relatório de Codificação - Questionário I

A classe herda de tantas outras classes, que é fácil 
ver que ela não usará grande parte das 
funcionalidades

Excesso de uso dos métodos de outras classes

Essa classe possui muitas funcionalidades juntas, por 
exemplo: SQL, processamento do GUI  e de dados

Inicialmente a classe se dispõe a gravar imagens, 
mas depois se extende a outros arquivos

A classe herda muitas funcionalidades

Uma mudança no construtor da classe irá afetar o 
funcionamento em outros locais
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Participante: P3
Code Label: God Class
File Name: FAtestados

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: FContabilistas

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: FFuncao

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: FScripts

Code Selection:

Code Label: Data Class
File Name: RSalarioLiquido

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: URCrend

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: URFuncAdmMes

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: URFuncAssinaturas

Code Selection:

Code Label: Shotgun Surgery
File Name: FMasterDBLista

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: URFuncPorSituacao

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: URFuncOrdCod

Code Selection:

Code Label: Data Class
File Name: URAvisoFerias

Code Selection: Classe sem funcionalidade

Todos os métodos herdam funcionalidades

Classe sem funcionalidade

Todos os métodos herdam funcionalidades

Todos os métodos herdam funcionalidades

Todos os métodos herdam funcionalidades

Quase todas as classes do sistema utilizam os 
métodos desta classe

Todos os métodos herdam funcionalidades

Essa classe possui muitas funcionalidades juntas, por 
exemplo: SQL, processamento de dados

Essa classe apresenta excesso de herança

Todos os métodos dessa classe chamam métodos de 
outras classes

Todos os métodos dessa classe chamam métodos de 
outras classes
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Participante:
Categoria:

Code Label: Feature Envy
File Name: PermissaoUsuario (Classe: UMenu)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: FormPaint (Classe: FConecta)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: sbEventoClick (Classe: FEventosProgramados)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: SaveDLL (Classe: UBackup)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: DeletaCaracter (Classe: UFerramentas)

Code Selection:

P3
Code Smells em Métodos

O método utiliza bastante os métodos Delete() e 
Pos()

Utiliza bastante funções da TResourceStream

Utiliza muito a classe DmAcesso

Utiliza bastante a classe DMFolha

Utiliza várias outras funcionalidades
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Participante: P4

Categoria: Code Smells em Classes

Code Label:Refused Bequest
File Name: FArqBancario

Code Selection:

Code Label:Data Class
File Name: FMovLotesPagamento

Code Selection:

Code Label:Shotgun Surgery
File Name: FScripts

Code Selection:

Code Label:God Class
File Name: FMasterDBLista

Code Selection:

Categoria:

Code Label:Feature Envy
File Name:

Code Selection:

Code Label:Feature Envy
File Name:

Code Selection:
Todos os dados que esse método utiliza pertence a 
outras classes

Code Smells em Métodos

CalcAfastamentoAnual (Classe: UCalculos)

ROTINA_028 (UCalculo)

Esse método parace estar no lugar errado, visto que 
todos os dados que essa classe utiliza pertence a 
outras classes

Herda dados de 3 classes grandes, mas quase não 
usa seus métodos e atributos

Relatório de Codificação - Questionário I

Esta classe só contém dados, não realiza nenhuma 
operação

Essa classe interfere em muitas classes do sistema, 
se caso for necessário uma alteração, com certeza 
será bem complicado de realizar

Essa classe detém muitas responsabilidades, trabalha 
praticamente sozinha
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

FArqDirf

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - God Class

Não
FEventos

Concorda com a Ferramenta?

Sim
FAnalisador

Centraliza muito trabalho e detém muita 
responsabilidade

P1

Sim

FRemessas

Realiza muito trabalho, é grande e complexa

Sim
FConfiguracoes

Detém muitas responsabilidades

Não
FMovDemissaoMassa

Sim
FMasterFiltro

Classe muito grande e contém muitos métodos

Não

Não
FMasterSimples

Não
FEventosGlobais

Sim
FGeraRelFuncionario

Classe muito grande e contém muitos métodos
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Categoria:
Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

FAnalisador

Dificulta a Manutenção?
Não

P1

FGeraRelFuncionario

O trabalho realizado pela classe é pouco complexo

Sim
FArqDirf

Classe confusa, possui apenas um método que realiza 
muito trabalho

Não
FConfiguracoes

Classe fácil de entender e modificar

Não
FMasterFiltro

Classe fácil de entender e modificar

Sim

FArqDirf

Necessita Refatoração?

FConfiguracoes

A classe está bem implementada de forma simples e 
de fácil entendimento

Não

Classe grande demais, possui muitos métodos, está 
desorganizada e não possui comentários

Não
FAnalisador

Não vejo problemas em deixar a classe assim

Sim

A classe pode ficar menor, mais organizada e realizar 
menos trabalho

FGeraRelFuncionario
Sim

Dividir melhor o trabalho dessa classe em duas ou 
mais classes

Não

FMasterFiltro
Não vejo outra forma de construir essa classe
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Não
FLicenca

Sim
FRefMensais

Classe com muitos dados e poucos serviços

Sim
FFuncionarios

A maior parte do seu trabalho é consulta ao banco de 
dados e verificação de campos

A classe contém muitos dados e realiza pouco 
trabalho

Sim
FContas

A classe só contém dados

Sim
FDependentes

Classe com muitos dados e poucos serviços

Não
FExcluiFolha

Sim
FGestores

A classe só contém dados

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Data Class
P1
Concorda com a Ferramenta?

Sim
FAbreFolha

A classe só contém dados, é pouco complexa e 
oferece poucos serviços

Sim
FAfastamento

Só contém dados, poucos serviços e é pouco 
complexa

Sim
FAgencias
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Apesar de conter muitos dados, tem poucos métodos 
e é pequena

Não
FGestores

É uma classe pequena, com poucos métodos

Não
FRefMensais

Apesar de conter muitos dados, tem poucos métodos 
e é pequena

Sim
FFuncionarios

A classe é muito extensa e este fator torna a 
manutenção trabalhosa

FDependentes

A classe é simples, não há métodos complexos

Não
FAfastamento

Classe pequena e pouco complexa

Não
FAgencias

Classe pequena e com poucos métodos

Não
FContas

Classe pequena e com poucos métodos

Não

FAbreFolha

Dificulta a Manutenção?
Não

P1



 

182 
 

APÊNDICE D1 - QUESTIONÁRIO II DO PRIMEIRO ESTUDO EXPERIMENTAL  
 
 

 

 
 
 
 
 

Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Necessita Refatoração?
Não
FAbreFolha

A classe está sucinta e objetiva

A classe está confusa, uma refatoração ajudaria a 
resolver ou melhorar esse problema

Não
FGestores

É uma classe pequena e pouco complexa

Não
FRefMensais

P1

Não vejo forma melhor de implementá-la

Sim
FFuncionarios

Não

Não
FAfastamento

Por ser pequena e pouco complexa, não vejo 
necessidade em refatorar

Não
FAgencias

É uma classe simples, não é necessário refatorar

FContas
É uma classe simples, não é necessário refatorar

Não
FDependentes

Não vejo problemas nessa classe e tampouco uma 
forma de melhorá-la



 

183 
 

APÊNDICE D1 - QUESTIONÁRIO II DO PRIMEIRO ESTUDO EXPERIMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
FMasterRel

Classe bastante utilizada no sistema

dmAcesso

Classe bastante utilizada no sistema

Sim
dmFolha

Classe bastante utilizada no sistema

Sim
FMasterDB

Classe bastante utilizada, faz o papel de uma classe 
mãe

Sim
UFiltro

Classe bastante utilizada, faz o papel de uma classe 
mãe

Sim
UFerramentas

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Shotgun Surgery
P1
Concorda com a Ferramenta?

Sim
dmDiversos

Esta classe é utilizada por muitas classes do sistema. 
Uma alteração influencia o funcionamento de várias 

Muitas classes dependem dela, uma mudança implica 
em muitas mudanças em várias classes

Sim
UVariaveis

Esta classe contém muitas variáveis que são bastante 
utilizadas por outras classes

Sim
UCalculos

Seus métodos são bastante utilizados por outras 
classes

Sim
FMasterImpressaoRel

Classe bastante utilizada, faz o papel de uma classe 
mãe

Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Classe simples e de fácil entendimento

Não
UFiltro

Seus métodos são auto-explicativos, a manutenção 
pode ser bem simples

Sim
UFerramentas

Classe grande e complexa

FMasterRel
Classe pequena e com poucos métodos

Não

FMasterDB

Classe grande e complexa

Não
FMasterImpressaoRel

Classe simples, pequena e de fácil entendimento

Não
dmAcesso

Classe pequena e com poucos métodos

Não
dmFolha

Classe fácil de entender e manter

Não

UCalculos

Dificulta a Manutenção?
Não
dmDiversos

É uma classe com muitos componentes, mas não é 
complexa

Não
UVariaveis

Classe simples e pequena

Sim

P1
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:
A classe possui poucos métodos e é simples, não 
necessita refatoração

Não
FMasterDB

Está bem implementada, não é necessário refatorar

Não
UFiltro

Não vejo problemas em esta classe possuir o code 
smell Shotgun Surgery

Sim
UFerramentas

Seria melhor separar seus métodos em outras classes

Não
FMasterRel

dmAcesso

Não vejo necessidade, por se tratar de uma classe é 
simples e pequena

Não
dmFolha

Está bem implementada, não é necessário refatorar

Não

dmDiversos
Não vejo necessidade de refatorar, acredito que está 
bem implementada

Não
UVariaveis

Esta classe é bem simples e a forma com que foi 
criada está boa

Sim
UCalculos

É necessário por se tratar de uma classe grande e 
complexa

Não
FMasterImpressaoRel

Está bem implementada, não é necessário refatorar

Não
Necessita Refatoração?
P1
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Não
FDepartamentos

Sim
FEventosProgramados

A classe usa poucos métodos herdados de sua 
superclasse

Sim
FFCargos

Herda muitos métodos da sua superclasse, mas só 
utiliza um

Não
FContraCheque

Não
FLocalTrabalho

Sim
FCalculo

Não usa praticamente nada da classe herdada

Não
UCalendario

Não
FCentroCusto

Não
FContratos

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Refused Bequest
P1
Concorda com a Ferramenta?

Não
FBancos
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Categoria:
Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Não vejo necessidade de refatoração

Sim
FFCargos

Há necessidade porque a superclasse tem muitos 
métodos e está contribuindo para um alto 
acoplamento

Não
FEventosProgramados

Pois é uma má prática herdar tantos métodos sem 
necessidade

Necessita Refatoração?
Sim
FCalculo

A classe é pequena e fácil de manter

Não
FEventosProgramados

Classe pequena e fácil de manter

Não
FFCargos

Não
FCalculo

Classe pequena, simples e por não usar quase nada 
da sua superclasse é fácil de manter

Dificulta a Manutenção?
P1
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

O método interage e se interessa mais com os dados 
de outras classes 

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

O método interage e se interessa mais com os dados 
de outras classes 

Sim
Relatorio (Classe: FRegime02)

O método interage e se interessa mais com os dados 
de outras classes 

O método interage e se interessa mais com os dados 
de outras classes 

Sim
CalcDepIR (Classe: UCalculos)

O método está mais interessado nos dados de outra 
classe

Sim
Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

O método interage e se interessa mais com os dados 
de outras classes 

Sim
CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

O método está mais interessado nos dados de outra 
classe

Sim
Relatorio (Classe: FRais)

O método interage e se interessa mais com os dados 
de outras classes 

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Feature Envy
P1
Concorda com a Ferramenta?

Sim
Relatorio (Classe: FRegime)

O método interage e se interessa mais com os dados 
de outras classes 

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

O método está mais interessado nos dados de outra 
classe

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Relatorio (Classe: FRegime02)
Esse método acessa outra classe, precisaríamos 
investigar o que essa classe faz

Sim

Esse método acessa outra classe, precisaríamos 
investigar o que essa classe faz

CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)
Esse método acessa outra classe, precisaríamos 
investigar o que essa classe faz

Relatorio (Classe: FRais)
Esse método acessa outra classe, precisaríamos 
investigar o que essa classe faz

Sim

Sim

Sim

CalcDepSFam (Classe: UCalculos)
Esse método acessa outra classe, precisaríamos 
investigar o que essa classe faz

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

Esse método acessa outra classe, precisaríamos 
investigar o que essa classe faz

Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Esse método acessa duas classes, precisaríamos 
investigar o que essas classes fazem

Não
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

Esse método é fácil de manter

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

Esse método acessa outra classe, precisaríamos 
investigar o que essa classe faz

Sim

Sim

CalcDepIR (Classe: UCalculos)
Esse método acessa outra classe, precisaríamos 
investigar o que essa classe faz

Relatorio (Classe: FRegime)

Dificulta a Manutenção?
Sim

P1
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
Relatorio (Classe: FRegime02)

É necessário refatorar, pois todas as suas operações 
estão relacionadas com outras classes

Sim
CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

É possível deixar o método mais claro e menos 
dependente de outras classes

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

É necessário refatorar, pois todas as suas operações 
estão relacionadas com outras classes

É necessário refatorar, pois todas as suas operações 
estão relacionadas com outras classes

Sim
CalcDepIR (Classe: UCalculos)

É possível deixar o método mais claro e menos 
dependente de outras classes

Sim
Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

É necessário refatorar, pois todas as suas operações 
estão relacionadas com outras classes

Sim
CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

É possível deixar o método mais claro e menos 
dependente de outras classes

Sim
Relatorio (Classe: FRais)

É necessário refatorar, pois todas as suas operações 
estão relacionadas com outras classes

Necessita Refatoração?
Sim
Relatorio (Classe: FRegime)

É necessário refatorar, pois todas as suas operações 
estão relacionadas com outras classes

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

É necessário refatorar, pois todas as suas operações 
estão relacionadas com outras classes

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

P1
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
FMasterSimples

Essa classe agrega diferentes responsabilidades

Sim
FEventosGlobais

A classe realiza muito trabalho sozinha

Não
FGeraRelFuncionario

FRemessas

Sim
FConfiguracoes

Essa classe é muito grande e com muitas 
funcionalidades diferentes 

Sim
FMovDemissaoMassa

Classe grande e complexa

Sim
FMasterFiltro

Classe grande, confusa e centraliza muito trabalho

Não

FArqDirf

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - God Class

Sim
FEventos

Muita funcionalidade em um só lugar

Concorda com a Ferramenta?

Não
FAnalisador

P2

Não
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
FEventosGlobais

As funcionalidades dessa classe deveriam ser 
divididas em duas ou mais classes

Sim

Sim

Acho essa classe desnecessária, ela deveria ser 
eliminada

FMasterSimples
Sim

Essa classe deveria ser subdividida em várias outras 
classes

Sim

FMasterFiltro
Essa classe deveria ser dividida em várias classes

P2

FConfiguracoes

Necessita Refatoração?

FMovDemissaoMassa
Essa classe não precisa executar tanto trabalho 
sozinha, ela deveria ser repensada

FEventos
As funcionalidades dessa classe deveriam ser 
divididas entre outras classes

Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

A classe não apresenta uma funcionalidade própria, 
ela grava, exclui e modifica dados bancários.

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Data Class
P2
Concorda com a Ferramenta?

Sim
FAbreFolha

Essa classe oferece muitos dados e poucos serviços

Sim
FAfastamento

Classe usada só para conter dados, leitura e gravação 
de dados

Sim
FAgencias

Sim
FContas

Essa classe só serve para ler e gravar dados no 
banco de dados

Não
FDependentes

Sim
FExcluiFolha

Classe pouco complexa e muitas classes manipulam 
seus dados

Não
FGestores

Não
FLicenca

Sim
FRefMensais

Essa classe possui muitos atributos e dados

Sim
FFuncionarios

O maior trabalho dessa classe é ler e gravar dados no 
banco de dados
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

FAbreFolha

Dificulta a Manutenção?
Sim

P2

FExcluiFolha

Apesar da classe só oferecer dados, temos muitas 
classes que dependem dela

Sim
FAfastamento

Muitas classes são dependentes dessa classe, se 
necessário for uma manutenção vamos ter que 
verificar muitas classes

Sim
FAgencias

Essa classe possui muitos métodos utilizados por 
outras classes, dificultando a realização de 
manutenções

Sim
FContas

Essa classe possui muitos métodos utilizados por 
outras classes, dificultando a realização de 
manutenções

Sim

Sim
FRefMensais

Um dos principais cálculos do sistema utiliza métodos 
dessa classe, dificultando assim sua manutenção sem 
afetar outras partes do sistema

Sim
FFuncionarios

Apesar da classe só oferecer dados, temos muitas 
classes que dependem dela

Apesar de ser pouco complexa, muitas classes do 
sistema dependem dela



 

196 
 

APÊNDICE D1 - QUESTIONÁRIO II DO PRIMEIRO ESTUDO EXPERIMENTAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:
A refatoração é necessária para distribuir melhor 
esses métodos de acesso que são usados por muitas 
classes

Sim
FRefMensais

O principal cálculo do sistema utiliza os métodos 
dessa classe, esse método deveria ser movido para 
outra classe

Sim
FFuncionarios

FAfastamento
Sim

P2
Necessita Refatoração?

Sim
FAbreFolha

Essa classe deveria ser refatorada, para eliminar a 
parte dela só oferecer dados

A refatoração é necessária para distribuir melhor 
esses métodos de acesso que são usados por muitas 
classes

Sim
FExcluiFolha

Os dados dessa classe estão espalhados, uma 
refatoração é necessária para corrigir esse problema

A refatoração é necessária para distribuir melhor 
esses métodos de acesso que são usados por muitas 
classes

Sim
FAgencias

A refatoração é necessária para distribuir melhor 
esses métodos de acesso que são usados por muitas 
classes

FContas
Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim

Muitas classes do sistema dependem dessa classe

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Shotgun Surgery
P2
Concorda com a Ferramenta?

Sim
dmDiversos

Muitas classes do sistema dependem dessa classe

Sim
UVariaveis

Muitas classes dependem dos métodos dessa classe

Sim
UCalculos

Seus métodos são bastante utilizados por outras 
classes

Sim
FMasterImpressaoRel

Essa classe é a classe mãe de todos os relatórios do 
sistema

Sim
dmAcesso

dmFolha
Muitas classes do sistema dependem dessa classe

Sim
FMasterDB

Essa é a classe mãe de todas as classes que 
precisam acessar o banco de dados

Sim
UFiltro

Classe mãe de todas as classes que trabalham com 
filtragem de dados

Sim
UFerramentas

Sim
FMasterRel

Essa é a classe mãe de todas as classes que 
precisam acessar o banco de dados para gerar 
relatórios

Muitas classes dependem dos métodos dessa classe
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

UCalculos

Dificulta a Manutenção?
Sim
dmDiversos

Realizar uma mudança nessa classe é algo 
trabalhoso, devido a quantidade de classes vinculadas 
a ela

Sim
UVariaveis

Para alterar essa classe é necessário ver todas as 
classes que utilizam seus métodos

Sim

P2

FMasterDB

Uma mudança nessa classe afeta toda a parte de 
cálculo do sistema

Sim
FMasterImpressaoRel

Se necessário for realizar manutenções nessa classe 
todos os relatórios do sistema precisarão passar por 
pequenas mudanças

Sim
dmAcesso

Realizar uma mudança nessa classe é algo 
trabalhoso, devido a quantidade de classes vinculadas 
a ela

Sim
dmFolha

Realizar uma mudança nessa classe é algo 
trabalhoso, devido a quantidade de classes vinculadas 
a ela

Sim

Dependendo das alterações e se essas alterações não 
forem propagadas para todas as classes dependentes 
dela, o sistema pode parar literalmente

Sim
UFiltro

Para modificar essa classe é necessário verificar 
quanto impacto vai causar nas classes que realizam 
filtragem
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:
Essa classe pode ser dividida em duas ou mais 
classes

Sim
FMasterDB

Essa classe é uma bomba prestes a explodir, um erro 
nela e problemas serão vistos em todo o sistema

Sim
UFiltro

Não vejo necessidade dessa classe centralizar tantos 
métodos

Sim
UFerramentas

Dividir seus métodos entre outras classes do sistema 
resolveria o problema

Sim
FMasterRel

P2
Necessita Refatoração?
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Herda toda a classe DMFolha mais utiliza bem pouco 
seus métodos

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Refused Bequest
P2
Concorda com a Ferramenta?

Sim
FBancos

Herda muitos métodos de suas superclasses mais não 
utiliza quase nada

Não
FCalculo

Não
UCalendario

Sim
FCentroCusto

Herda muitos métodos de suas superclasses mais não 
utiliza quase nada

Sim
FContratos

Herda muitos métodos de suas superclasses mais não 
utiliza quase nada

Sim
FEventosProgramados

Herda muitos métodos de suas superclasses mais não 
utiliza quase nada

Não
FFCargos

Sim
FContraCheque

Herda muitos atributos de suas superclasses mais não 
utiliza quase nada

Sim
FLocalTrabalho

Sim
FDepartamentos

Herda muitos métodos de suas superclasses mais não 
utiliza quase nada
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

FBancos

Apesar de conter o code smell Refused Bequest essa 
classe não dificulta a realização de manutenções

P2
Dificulta a Manutenção?

Não

Essa classe dificulta a realização de manutenção 
porque tem muitas classes que dependem dela

Sim
FContraCheque

Essa classe dificulta a realização de manutenção 
porque tem muitas classes que dependem dela

Sim
FLocalTrabalho

Essa classe dificulta a realização de manutenção 
porque tem muitas classes que dependem dela

Não
FCentroCusto

Apesar de conter o code smell Refused Bequest essa 
classe não dificulta a realização de manutenções

Não
FContratos

Apesar de conter o code smell Refused Bequest essa 
classe não dificulta a realização de manutenções

Sim
FEventosProgramados

Essa classe dificulta a realização de manutenção 
porque tem muitas classes que dependem dela

FDepartamentos
Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Seria bom eliminar as superclasses que estão sendo 
poucas ou quase nunca utilizadas nessa classe

P2

Sim
FCentroCusto

Seria bom eliminar as superclasses que estão sendo 
poucas ou quase nunca utilizadas nessa classe

Sim
FContratos

Necessita Refatoração?
Sim
FBancos

Seria bom eliminar as superclasses que estão sendo 
poucas ou quase nunca utilizadas nessa classe

Sim
FEventosProgramados

Essa classe pode ser melhor pensada para que outras 
classes não dependam tanto dela

Sim
FContraCheque

Essa classe pode ser melhor pensada para que outras 
classes não dependam tanto dela

Essa classe pode ser melhor pensada para que outras 
classes não dependam tanto dela

Sim
FLocalTrabalho

Essa classe pode ser melhor pensada para que outras 
classes não dependam tanto dela

FDepartamentos
Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
CalcDepIR (Classe: UCalculos)

Esse método utiliza muitos dados da classe Ucalculos

Sim
Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Esse método parece não ser dessa classe de tanto 
que ele acessa dados da classe FMasterRel

Sim
CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

Esse método parece não ser dessa classe de tanto 
que ele acessa dados da classe FMasterRel

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Feature Envy
P2
Concorda com a Ferramenta?

Sim
Relatorio (Classe: FRegime)

Esse método parece não ser dessa classe de tanto 
que ele acessa dados da classe FMasterRel

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

Esse método utiliza muitos dados da classe Ucalculos

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

Esse método utiliza muitos dados da classe Ucalculos

Sim
Relatorio (Classe: FRais)

Sim
CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

Esse método utiliza muitos dados da classe Ucalculos

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

Esse método parece não ser dessa classe de tanto 
que ele acessa dados da classe FMasterRel

Sim
Relatorio (Classe: FRegime02)

Esse método parece não ser dessa classe de tanto 
que ele acessa dados da classe FMasterRel

Esse método parece não ser dessa classe de tanto 
que ele acessa dados da classe FMasterRel
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Relatorio (Classe: FRegime)

Dificulta a Manutenção?
Sim

P2

Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe FMasterRel

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe Ucalculos

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe FMasterRel

Sim

Sim

CalcDepIR (Classe: UCalculos)

Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe Ucalculos

Sim

Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe FMasterRel

CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)
Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe Ucalculos

Relatorio (Classe: FRais)

Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe FMasterRel

Sim

Sim

Sim

CalcDepSFam (Classe: UCalculos)
Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe Ucalculos

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe FMasterRel

Relatorio (Classe: FRegime02)
Para modificar esse método é necessário consultar e 
entender a classe FMasterRel
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Necessita Refatoração?
Sim
Relatorio (Classe: FRegime)

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

P2

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Sim
CalcDepIR (Classe: UCalculos)

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Sim
Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Sim
CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Sim
Relatorio (Classe: FRais)

Sim
Relatorio (Classe: FRegime02)

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Sim
CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

É necessário mover esse método para outra classe, já 
que ele não pouco utiliza os dados e atributos da sua 
própria classe
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim

A classe implementa relatórios e processamento de 
dados

Sim
FMasterSimples

Reune muitas funcionalidades em uma única classe

Sim
FEventosGlobais

A classe realiza muito trabalho, é grande e complexa

Sim
FGeraRelFuncionario

A classe realiza muito trabalho, é grande e complexa

FRemessas

Não
FAnalisador

FConfiguracoes
A classe abriga muitas funções em um só lugar

A classe realiza muito trabalho, é grande e complexa

Sim

FArqDirf

Sim
FMovDemissaoMassa

A classe mistura muitas funcionalidades, com 
chamadas ao banco de dados no mesmo código

Sim
FMasterFiltro

A classe reune inúmeras funcionalidades, que 
poderiam ser melhores divididas

P3

Sim

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - God Class

Não
FEventos

Concorda com a Ferramenta?
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Separar relatórios, código e SQL, irá facilitar o 
entendimento do código

Sim
FMasterSimples

A classe possui muito código repetido, que se 
corrigido irá melhorar a legibilidade da classe

Sim
FEventosGlobais

Separar o SQL da implementação da classe

Sim
FGeraRelFuncionario

A classe possui muito SQL misturado na 
implementação

FRemessas

A classe possui muito código, e em boa parte código 
repetido, faz com que uma pequena modificação gere 
efeitos em muitos pontos do código

Sim
FConfiguracoes

Para alterar essa classe é necessário verificar todos 
os lugares que devem ser modificados, e por a classe 
ser grande e com muitas funções, a alteração pode 
ser bem dificil

Sim
FMovDemissaoMassa

A separação de funcionalidades com diferentes 
escopos, ajuda na manutenção e entendimento do 
código

Sim
FMasterFiltro

Trata-se de uma classe com muitos "filhos", 
modificações nesta classe podem alterar o 
comportamento de outras classes

Sim

FArqDirf

Dificulta a Manutenção?
Sim

P3
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

A refatoração irá melhorar a manutenibilidade do 
sistema

Sim
FGeraRelFuncionario

A refatoração ajudaria bastante a melhorar a 
legibilidade do código

Não
FMasterSimples

A refatoração pode ser algo impraticável, visto que 
muitas subclasses desta classe podem ser 
diretamente afetadas

Sim
FEventosGlobais

Por se tratar de uma classe "sozinha" o esforço não 
deve ser muito complexo

FRemessas
Sim

A refatoração eliminaria grande parte da redundância 
do código

Sim

FMasterFiltro
É uma tarefa muito complicada

Não

Sim
FArqDirf

Muitos problemas dessa classe seriam facilmente 
solucionados com a eliminação de código duplicado

Sim

P3

FConfiguracoes

Necessita Refatoração?

FMovDemissaoMassa
A eliminação deste smell, possibilitaria um melhor 
trabalho de manutenção da classe
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

A classe não apresenta uma funcionalidade própria, 
ela grava, exclui e modifica dados bancários.

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Data Class
P3
Concorda com a Ferramenta?

Não
FAbreFolha

Não
FAfastamento

Sim
FAgencias

Não
FContas

Não
FDependentes

Sim
FExcluiFolha

Possui variáveis de instância utilizadas por outras 
classes

Não
FGestores

Não
FLicenca

Não
FRefMensais

Não
FFuncionarios
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Categoria:
Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Dificulta a Manutenção?
P3

Sim
FAgencias

Muitas funcionalidades em uma única classe dificulta 
o entendimento e manutenção.

Necessita Refatoração?
Não

Não
FExcluiFolha

Por se tratar de uma classe simples e pequena, a 
manutenção e entendimento da classe não são 
problemas

FAgencias

Se refatorar essa classe vai provocar mudanças em 
muitas classes.

Sim
FExcluiFolha

Por ser uma classe pequena e simples, acho que vale 
a pena aplicar refatoração para eliminar o code smell
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Esta classe é muito utilizada pelo sistema

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Shotgun Surgery
P3
Concorda com a Ferramenta?

Sim
dmDiversos

Essa classe é utilizada por pelo menos 23 classes

Sim
UVariaveis

Esta classe é muito utilizada em outras classes

Sim
UCalculos

Esta classe é muito utilizada pelo sistema

Sim
FMasterImpressaoRel

Possui muitos métodos utilizados por várias classes 
do sistema

Sim
dmAcesso

Classe bastante utilizada por todo o sistema

Sim
dmFolha

Quase metade das classes do sistema herdam essa 
classe

Sim
FMasterDB

Esta classe também possui muitas subclasses

Sim
UFiltro

Classe bastante subclasses

Sim
UFerramentas

Sim
FMasterRel

Seus métodos são bastante utilizados por outras 
classes
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

UCalculos

Dificulta a Manutenção?
Sim
dmDiversos

Modificar essa classe implica em muitas outras 
modificações por todo o sistema

Sim
UVariaveis

Essa classe possui alta complexidade, portanto ela 
dificulta a realização de manutenções

Sim

P3

FMasterDB

Essa classe possui alta complexidade, portanto ela 
dificulta a realização de manutenções

Sim
FMasterImpressaoRel

Essa classe possui alta complexidade, portanto ela 
dificulta a realização de manutenções

Sim
dmAcesso

Por ser utilizada por muitas outras classes problemas 
de manutenção podem ocorrer

Sim
dmFolha

Pode ocorrer problemas na manutenção devido ao 
seu alto nível de acoplamento

Sim

Modificações nessa classe significaria modificações 
em pelo menos 37 classes do sistema

Sim
UFiltro

Para realizar alguma modificação nessa classe, 
precisaremos realizar modificações em cascata

Sim
UFerramentas

Modificar essa classe implica em muitas outras 
modificações por todo o sistema

FMasterRel
Modificar essa classe implica em muitas outras 
modificações por todo o sistema

Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Não
Necessita Refatoração?
P3

Não

dmDiversos
Não refatoraria por haver muito trabalho envolvido

Não
UVariaveis

Não refatoraria por haver muito trabalho envolvido

Não
UCalculos

Não refatoraria por haver muito trabalho envolvido

Não
FMasterImpressaoRel

Não refatoraria por haver muito trabalho envolvido

dmAcesso
Não refatoraria pois mesmo não sendo uma classe 
tão complexa, muitas outras classes dependem dela

Não
dmFolha

Não refatoraria por haver muito trabalho envolvido

Mesmo a classe sendo muito usada por todo o 
sistema, ela é bem simples

Sim
FMasterDB

Refatoraria por não ser uma classe muito complexa

Não
UFiltro

Não refatoraria, principalmente pelo alto grau de 
acoplamento aliado a complexidade da classe

Não
UFerramentas

Não refatoraria, por ter muitas classes que dependem 
dela e por ser muito complexa

Sim
FMasterRel
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Utiliza bem poucos os métodos que herda das 
superclasses

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Refused Bequest
P3
Concorda com a Ferramenta?

Sim
FBancos

Utiliza bem poucos os métodos que herda das 
superclasses

Sim
FCalculo

Utiliza poquíssimos métodos herdados de suas 
superclasses

Não
UCalendario

Sim
FCentroCusto

Utiliza poquíssimos métodos herdados de suas 
superclasses

Sim
FContratos

Utiliza bem poucos os métodos que herda das 
superclasses

Sim
FEventosProgramados

Utiliza bem poucos os métodos que herda das 
superclasses

Não
FFCargos

Não
FContraCheque

Sim
FLocalTrabalho

Sim
FDepartamentos

Utiliza bem poucos os métodos que herda das 
superclasses
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Categoria:
Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

FDepartamentos

Não

Sim
FDepartamentos

FContratos
A refatoração dessa classe é muito trabalhosa

Não
FEventosProgramados

A refatoração dessa classe é muito trabalhosa

FContratos

É necessário refatorar para tornar a classe mais 
simples de realizar manutenções

Sim
FLocalTrabalho

É necessário pois a classe é relativamente complexa

Não

A classe é bem simples

Esse problema não compromete o sistema

Sim
FCentroCusto

É necessário refatorar para tornar a classe mais 
simples de realizar manutenções

Não
FCalculo

Não
FLocalTrabalho

A refatoração dessa classe é muito trabalhosa

Não
FBancos

A classe é bastante simples

Dificulta a Manutenção?
P3

Sim
FCalculo

É necessário pois o desenvolvedor terá que verificar 
todas as suas superclasses antes de realizar a 
manutenção

Esse problema não compromete o sistema

Necessita Refatoração?
Não
FBancos

É necessário pois a classe é relativamente complexa

Sim
FEventosProgramados

É necessário pois a classe é relativamente complexa

Não
FCentroCusto

A classe é bem simples

Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Esse método utiliza muitas variáveis de outras classes 

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Feature Envy
P3
Concorda com a Ferramenta?

Sim
Relatorio (Classe: FRegime)

Esse método utiliza muito o atributo RRegime da 
classe URegime

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

Esse método utiliza muito atributo da classe 
DMFerias

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

Esse método está no lugar errado

Sim
CalcDepIR (Classe: UCalculos)

Esse método utiliza muitas variáveis de outras classes

Sim
Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Usa muitas variáveis vindas de outras classes

Sim
CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

Usa muitas variáveis vindas de outras classes

Sim
Relatorio (Classe: FRais)

Sim
CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

Execesso de uso de variáveis de outras classes

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

Execesso de uso de variáveis de outras classes

Sim
Relatorio (Classe: FRegime02)

Esse método está no lugar errado
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Relatorio (Classe: FRegime)

Dificulta a Manutenção?
Sim

P3

Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Pois o desenvolvedor deve sempre ficar de olho em 
outra classe e uma mudança na outra classe 
acarretaria muitas mudanças nessa classe.

Não
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

Esse método utiliza atributos simples de outras 
classes, neste caso não ficultaria a realização de 
manutenções

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

Essa classe é muito difícil de entender, neste caso 
dificultaria sim a manutenção

Sim

Não

CalcDepIR (Classe: UCalculos)
Dificultaria sim, principalmente pela complexidade da 
classe

Não

A classe é simples, não causaria dificuldade na 
manutenção

CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

Dificultaria sim, principalmente pela complexidade da 
classe

Relatorio (Classe: FRais)
Não dificultaria, pois trata-se de uma classe com 
baixa complexidade

Sim

Sim

Não

CalcDepSFam (Classe: UCalculos)
Dificultaria sim, porque os métodos são complexos

Não
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

A classe é simples, não causaria dificuldade na 
manutenção

Relatorio (Classe: FRegime02)
A classe é simples, não causaria dificuldade na 
manutenção
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

A refatoração ajudaria a eliminar os problemas com a 
manutenção e ajudaria na legibilidade do código

Necessita Refatoração?
Sim
Relatorio (Classe: FRegime)

Mudando a localização do método iria acabar com os 
problemas relacionados a manutenção

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

É necessário remover tantas dependências com a 
classe DMFolha

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

P3

Refatoraria por ser uma tarefa não muito complexa

Não
CalcDepIR (Classe: UCalculos)

Não refatoraria por haver muito esforço envolvido

Sim
Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Refatoraria por ser uma tarefa não muito complexa

Não
CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

Não refatoraria por haver muito esforço envolvido

Sim
Relatorio (Classe: FRais)

Sim
Relatorio (Classe: FRegime02)

Refatoraria por ser uma tarefa não muito complexa

Não
CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

Não refatoraria por haver muito esforço envolvido

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

Refatoraria por ser uma tarefa não muito complexa
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
FMasterSimples

Essa classe centraliza muito trabalho, alocando pouco 
trabalho para as outras classes

Sim
FEventosGlobais

Esta classe sem dúvidas possui todas as 
caracteristicas de uma God Class

Não
FGeraRelFuncionario

FRemessas

Sim
FConfiguracoes

Classe grande e com muitas responsabilidades

Não
FMovDemissaoMassa

Sim
FMasterFiltro

Esta classe é muito grande e realiza muito trabalho 
sozinha

Não

FArqDirf

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - God Class

Sim
FEventos

Essa classe detém muitas responsabilidades e é 
complexa

Concorda com a Ferramenta?

Não
FAnalisador

P4

Não
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Categoria:
Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:
Essa classe deveria ser dividida para diminuir suas 
responsabilidades e seu tamanho

FEventosGlobais
Sim

Essa classe deveria ser dividida em duas ou mais 
classes

Sim

FMasterSimples

Não acho necessária esta classe, o que tem nela 
poderia estar espalhada em outras classes no sistema

Essa classe é confusa e grande, realizar manutenções 
nessa classe não é uma tarefa fácil

Sim
FEventos

É necessário distribuir melhor as responsabilidades 
dessa classe

Sim
FConfiguracoes

Necessita Refatoração?

FMasterFiltro
Essa classe deveria ser dividida para poder dividir 
também suas responsabilidades

Sim

FEventosGlobais

Devido a complexidade dessa classe, sua 
manutenção não é nada fácil

Sim
FConfiguracoes

Essa classe é dificil de manter pelo seu tamanho e 
por conter muitas responsabilidades

Sim
FMasterFiltro

Para realizar manutenção dessa classe é necessário 
entender muitas outras classes.

Sim
FMasterSimples

É necessário entender muitas classes antes de 
realizar manutenções nessa classe

Sim

FEventos

Dificulta a Manutenção?
Sim

P4
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Data Class
P4
Concorda com a Ferramenta?

Sim
FAbreFolha

Essa classe oferece poucos serviços, porém muitas 
classes do sistema dependem dela

Sim
FAfastamento

Classe usada somente para leitura e gravação de 
dados

Não
FAgencias

Sim
FContas

Classe usada somente para leitura e gravação de 
dados

Sim
FDependentes

Classe usada somente para leitura e gravação de 
dados

Não
FExcluiFolha

Não
FGestores

Não
FLicenca

Sim
FRefMensais

Essa classe possui poucos serviços, mas muitas 
classes do sistema contam fortemente com ela

Sim
FFuncionarios

Classe usada somente para leitura e gravação de 
dados
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label: Não
File Name: FContas

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

FAbreFolha

Dificulta a Manutenção?
Sim

FFuncionarios

FDependentes

Como muitas classes contam fortemente com essa 
classe, antes de realizar uma manutenção é 
necessário verificar todos os lugares que serão 
afetados

Não
FAfastamento

Essa classe é bem simples, só lê e grava informações 
no banco de dados, portanto não dificulta a 
manutenção

Essa classe é bem simples, só lê e grava informações 
no banco de dados, portanto não dificulta a 
manutenção

Não

P4

Essa classe é bem simples, só lê e grava informações 
no banco de dados, portanto não dificulta a 
manutenção

Essa classe é bem simples, só lê e grava informações 
no banco de dados, portanto não dificulta a 
manutenção

Sim
FRefMensais

Como muitas classes contam fortemente com essa 
classe, antes de realizar uma manutenção é 
necessário verificar todos os lugares que serão 
afetados

Não
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label: Não
File Name: FContas

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Não
FFuncionarios

Não é necessário refatorar essa classe, já que seu 
trabalho é necessário ao sistema

Não é necessário refatorar essa classe, já que seu 
trabalho é necessário ao sistema

Sim
FRefMensais

Essa classe deve ser refatorada para que outras 
classes não contem fortemente com ela

FAfastamento
Não é necessário refatorar essa classe, já que seu 
trabalho é necessário ao sistema

Não

P4

Não é necessário refatorar essa classe, já que seu 
trabalho é necessário ao sistema

FDependentes

Necessita Refatoração?
Sim
FAbreFolha

Essa classe deve ser refatorada para que outras 
classes não contem fortemente com ela

Não
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Muitas classes dependem dela, essa classe é mãe de 
muitas outras classes

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Shotgun Surgery
P4
Concorda com a Ferramenta?

Sim
dmDiversos

Muitas classes dependem dela, essa classe é mãe de 
muitas outras classes

Sim
UVariaveis

Essa classe serve para guardar variáveis globais 
usadas por todo o sistema

Sim
UCalculos

Essa classe guarda todos os calculos realizados no 
sistema

Sim
FMasterImpressaoRel

Muitas classes dependem dela, essa classe é mãe de 
muitas outras classes

Sim
dmAcesso

Essa classe guarda importantes funções usadas por 
todo o sistema

Sim
dmFolha

Muitas classes dependem dela, essa classe é mãe de 
muitas outras classes

Sim
FMasterDB

Muitas classes dependem dela, essa classe é mãe de 
muitas outras classes

Sim
UFiltro

Muitas classes dependem dela, essa classe é mãe de 
muitas outras classes

Sim
UFerramentas

Sim
FMasterRel

Muitas classes dependem dela, essa classe é mãe de 
muitas outras classes
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

UCalculos

Dificulta a Manutenção?
Sim
dmDiversos

Quando for necessário modificar algum método, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim
UVariaveis

Quando for necessário renomear alguma variável, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim

P4

FMasterDB

Quando for necessário mudar algum cálculo, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim
FMasterImpressaoRel

Quando for necessário modificar algum método, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim
dmAcesso

Quando for necessário modificar algum método, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim
dmFolha

Quando for necessário modificar algum método, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim

Quando for necessário modificar algum método, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim
UFiltro

Quando for necessário modificar algum método, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim
UFerramentas

Quando for necessário modificar alguma função, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

FMasterRel
Quando for necessário modificar algum método, 
implicará em muitas mudanças por todo o sistema

Sim



 

226 
 

APÊNDICE D1 - QUESTIONÁRIO II DO PRIMEIRO ESTUDO EXPERIMENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
Necessita Refatoração?
P4

Sim

dmDiversos
Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto seus métodos

Sim
UVariaveis

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto as variáveis globais

Sim
UCalculos

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto os cálculos do sistema

Sim
FMasterImpressaoRel

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto seus métodos

dmAcesso

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto seus métodos

Sim
dmFolha

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto seus métodos

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto seus métodos

Sim
FMasterDB

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto seus métodos

Sim
UFiltro

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto seus métodos

Sim
UFerramentas

Poderia ser dividida em várias classes para não 
centralizar tanto as funções do sistema

Sim
FMasterRel
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Herda métodos de várias superclasses mais não 
utiliza quase nada

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Refused Bequest
P4
Concorda com a Ferramenta?

Sim
FBancos

FLocalTrabalho

Herda métodos de várias superclasses mais não 
utiliza quase nada

Sim
FCalculo

Quase não usa os métodos herdados da classe 
Ucalculo

Não
UCalendario

Não
FCentroCusto

Sim
FContratos

Sim
FContraCheque

Herda métodos de várias superclasses mais não 
utiliza quase nada

Sim

Sim
FEventosProgramados

Herda métodos de várias superclasses mais não 
utiliza quase nada

Não
FFCargos

Sim
FDepartamentos

Herda métodos de várias superclasses mais não 
utiliza quase nada

Herda métodos de várias superclasses mais não 
utiliza quase nada
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Dificulta a Manutenção?
P4

Sim
FCalculo

A quantidade de código e métodos herdados podem 
atrapalhar a manutenção

Sim
FBancos

A quantidade de código e métodos herdados podem 
atrapalhar a manutenção

A quantidade de código e métodos herdados podem 
atrapalhar a manutenção

FEventosProgramados
A quantidade de código e métodos herdados podem 
atrapalhar a manutenção

Sim

Sim
FContratos

Sim
FContraCheque

A quantidade de código e métodos herdados podem 
atrapalhar a manutenção

Sim
FLocalTrabalho

A quantidade de código e métodos herdados podem 
atrapalhar a manutenção

Sim
FDepartamentos

A quantidade de código e métodos herdados podem 
atrapalhar a manutenção
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Necessita Refatoração?
P4

Sim
FBancos

Se herda muitos métodos e não usa, então não 
precisa

Sim
FCalculo

Se herda muitos métodos e não usa, então não 
precisa

Sim
FContratos

Se herda muitos métodos e não usa, então não 
precisa

Sim
FEventosProgramados

Se herda muitos métodos e não usa, então não 
precisa

Sim

FContraCheque
Se herda muitos métodos e não usa, então não 
precisa

Se herda muitos métodos e não usa, então não 
precisa

Sim
FLocalTrabalho

Se herda muitos métodos e não usa, então não 
precisa

Sim
FDepartamentos
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Esse método quase não usa nada de sua classe, fica 
buscando dados em várias classes

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Feature Envy
P4
Concorda com a Ferramenta?

Sim
Relatorio (Classe: FRegime)

Esse método quase não usa nada de sua classe, fica 
buscando dados em várias classes

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

Esse método deveria estar em outro lugar, já que 
quase não sua dados se sua própria classe

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

Esse método quase não usa nada de sua classe, fica 
buscando dados em várias classes

Sim
CalcDepIR (Classe: UCalculos)

Esse método deveria estar em outro lugar, já que 
quase não sua dados se sua própria classe

Sim
Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Esse método quase não usa nada de sua classe, fica 
buscando dados em várias classes

Sim
CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

Esse método deveria estar em outro lugar, já que 
quase não sua dados se sua própria classe

Sim
Relatorio (Classe: FRais)

Sim
CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

Esse método deveria estar em outro lugar, já que 
quase não sua dados se sua própria classe

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

Esse método quase não usa nada de sua classe, fica 
buscando dados em várias classes

Sim
Relatorio (Classe: FRegime02)

Esse método quase não usa nada de sua classe, fica 
buscando dados em várias classes
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Relatorio (Classe: FRegime)

Dificulta a Manutenção?
Sim

P4

Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Para modificar esse método é necessário procurar de 
onde vem os dados que ela usa e modificar os dois 
métodos 

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

Para realizar manutenções nesse método é preciso 
entender a classe Ucalculos, que é de onde ele usa os 
dados

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

Para modificar esse método é necessário procurar de 
onde vem os dados que ela usa e modificar os dois 
métodos 

Sim

Sim

CalcDepIR (Classe: UCalculos)
Para realizar manutenções nesse método é preciso 
entender a classe Ucalculos, que é de onde ele usa os 
dados

Para modificar esse método é necessário procurar de 
onde vem os dados que ela usa e modificar os dois 
métodos 

CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)
Para realizar manutenções nesse método é preciso 
entender a classe Ucalculos, que é de onde ele usa os 
dados

Relatorio (Classe: FRais)

Para modificar esse método é necessário procurar de 
onde vem os dados que ela usa e modificar os dois 
métodos 

Sim

Sim

Sim

CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

Para realizar manutenções nesse método é preciso 
entender a classe Ucalculos, que é de onde ele usa os 
dados
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

Para modificar esse método é necessário procurar de 
onde vem os dados que ela usa e modificar os dois 
métodos 

P4

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Relatorio (Classe: FRegime02)
Para modificar esse método é necessário procurar de 
onde vem os dados que ela usa e modificar os dois 
métodos 

Necessita Refatoração?

Sim
Relatorio (Classe: FRegime)

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Sim
CalculaSaldoFerias (Classe: FFeriasProgramacao)

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequencia)

Dificulta a Manutenção?

Sim
Relatorio (Classe: FRegime02)

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Sim
CalcDepSFam (Classe: UCalculos)

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Sim
Relatorio (Classe: FFolhadeFrequenciaEducacao)

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Sim
CalcDepIR (Classe: UCalculos)

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Sim
Relatorio (Classe: FGeracaoVariaveis)

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Sim
CalcDiasAfastamento (Classe: UCalculos)

Remover a depedência desse método, facilitaria 
muito as manutenções do sistema

Sim
Relatorio (Classe: FRais)
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Participante: P5
Categoria: Code Smells em Métodos

Code Label: Feature Envy
File Name: localiza_compra (Classe: Compra_has_Pecas)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: btn_visualizar (Classe: frm_r_combustivel_km)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: ConnectionBeforeConnect (Classe: UdmUserControl)

Code Selection:

Esse método parace estar no lugar errado, de tanto 
que acessa a classe Compras 

Esse método não deveria estar nessa classe, porque 
só utiliza dados externos.

Esse método acessa uma grande quantidade de dados 
de outras classes
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Participante: P6
Categoria: Code Smells em Classes

Code Label: God Class
File Name: FrmVei_Func

Code Selection:

Code Label: God Class
File Name: FrmModelo

Code Selection:

Code Label: Data Class
File Name: Frm_r_consumo_pecas

Code Selection:

Code Label: Data Class
File Name: UTransparentPanel

Code Selection:

Code Label: God Class
File Name: frmEmpresa

Code Selection:

Code Label: Shotgun Surgery
File Name: dmExportar

Code Selection:

Code Label: Data Class
File Name: frmCep

Code Selection:

Code Label: Shotgun Surgery
File Name: dmImagens

Code Selection:

Code Label: Refused Bequest
File Name: FrmLocalizaDepto

Code Selection:

Classe grande e com muitos acessos a dados 
estrangeiros

Classe usada só para ler e gravar dados

Uma modificação nessa classe afeta todas as classes 
que dependem dela

Herda muitos métodos por herança e não usa nada

Uma modificação nessa classe afeta todas as classes 
que dependem dela

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Questionário I

Executa muito trabalho por conta própria e é grande

Possui muitos métodos, e usa muitos dados de outras 
classes

Só possui métodos para leitura e gravação de dados

Não define funcionalidade própria, parece estar 
perdida dentro do sistema
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Participante: P6
Categoria: Code Smells em Métodos

Code Label: Feature Envy
File Name: localiza_compra (Classe: Compra_has_Pecas)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: btn_visualizar (Classe: frm_r_combustivel_km)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: ConnectionBeforeConnect (Classe: UdmUserControl)

Code Selection:

Code Label: Feature Envy
File Name: habilitar_actions (Classe: Uferramentas)

Code Selection:

Parece não pertencer a essa classe de tanto que usa 

Acessa muitos dados de classes estrangeiras

Acessa muitos dados de classes estrangeiras

Parece não pertencer a essa classe de tanto que usa 
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Como a classe é grande a manutenção torna-se muito 
trabalhosa 

Alterar essa classe demanda entender muito código 
antes

Sim
FrmUnidade

Alterar essa classe demanda entender muito código 
antes

Dificulta a Manutenção?
P5

Sim
FrmAbastecimento

Para alterar essa classe é necessário analisar muito 
código 

Sim
FrmDepartamento

Sim
FrmManutencao

Como a classe é grande a manutenção torna-se muito 
trabalhosa 

Sim

Sim
FrmPecas

FrmContratos

Alterar essa classe demanda entender muito código 
antes

Alterar essa classe demanda entender muito código 
antes

Sim
FrmFornecedor
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

FrmDepartamento
Essa classe deveria ser dividida em duas ou mais 
classes 

Sim
FrmUnidade

Essa classe deveria ser dividida em duas ou mais 
classes 

Sim

P5

Sim

FrmManutencao

Necessita Refatoração?

FrmContratos

Essa classe deveria ser dividida em duas ou mais 
classes 

Sim

FrmAbastecimento
Os métodos dessa classe deveriam ser divididos entre 
algumas classes do sistema, para deixar de ser 
centralizados.

Sim

Essa classe deveria ser dividida em duas ou mais 
classes 

FrmFornecedor
Sim

Essa classe deveria ser dividida em duas ou mais 
classes 

Sim

FrmPecas
Essa classe deveria ser dividida em duas ou mais 
classes 
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
frmLocalizaFornec

Essa classe só serve para ler dados

Sim
frmLocalizaPecas

Essa classe só serve para ler dados

Sim
frmLocalizaOrgao

Essa classe só serve para ler dados

Classe só realiza leitura e gravação de dados

Sim
frmLocalizaDepto

Essa classe só serve para ler dados

Sim
frmEmpresa

Classe só realiza leitura e gravação de dados

Sim
frmComp_compra

Classe só realiza leitura e gravação de dados

Sim
frmCompra_Pecas

Essa classe só serve para ler dados

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Data Class
P5
Concorda com a Ferramenta?

Sim
FrmConfiguracao

A classe só contém dados e é pouco complexa

Sim
frmComp_Abastecimento

Classe só realiza leitura e gravação de dados

Sim
frmLocaliza_Veiculos
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

frmLocalizaPecas

Classes simples e pequena não dificulta a 
manutenção

Não
frmLocalizaOrgao

Classes simples e pequena não dificulta a 
manutenção

Classes simples e com poucos métodos não dificulta 
a manutenção

Não
frmComp_compra

Classes simples e com poucos métodos não dificulta 
a manutenção

Não
frmCompra_Pecas

Classes simples e com poucos métodos não dificulta 
a manutenção

Não
frmLocalizaFornec

Classes simples e pequena não dificulta a 
manutenção

Não

frmEmpresa

Classes simples e pequena e pouco complexa

Não
frmComp_Abastecimento

Classes simples e com poucos métodos não dificulta 
a manutenção

Não
frmLocaliza_Veiculos

Classes simples e pequena não dificulta a 
manutenção

Não
frmLocalizaDepto

Classes simples e pequena não dificulta a 
manutenção

Não

FrmConfiguracao

Dificulta a Manutenção?
Não

P5
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:
Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

Não
frmLocalizaPecas

Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

Não
frmLocalizaOrgao

Necessita Refatoração?
Não
FrmConfiguracao

Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

Não
frmComp_compra

Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

Não
frmCompra_Pecas

P5

Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

Não
frmLocalizaFornec

Não

Não
frmComp_Abastecimento

Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

Não
frmLocaliza_Veiculos

Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

frmLocalizaDepto
Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar

Não
frmEmpresa

Precisamos de classes que só ler e grava dados, se 
houver outra forma de programar podemos refatorar
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
UdmConexao

A conexão com o banco de dados é feito através 
dessa classe, que depois é herdada por muitas classes

dmUserControl

Todo conexão web do sistema é guiada por essa 
classe

Sim
Uferramentas

Muitas funções básicas do sistema estão presentes 
nessa classe, e essa classe é herdada por muitas 
classes do sistema

Sim
Uglobal

As variáveis globais do sistema estão dentro dessa 
classe, que é herdada por várias classes do sistema

Sim
UdmLog

Todo o controle de log do sistema é guiado por essa 
classe

Sim
UdmConexaoWeb

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Shotgun Surgery
P5
Concorda com a Ferramenta?

Sim
dmFrota

Esta classe é herdada por muitas classes do sistema

Todo o controle de usuário do sistema é guiado por 
essa classe

Sim
dmExportar

Muitas classes do sistema utilizam os dados e 
métodos dessa classe

Sim
Fbase

A maioria das classes do sistema usam essa classe

Sim
dmRelatorio

Esta classe é herdada por muitas classes do sistema

Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim
UdmLog

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim
UdmConexaoWeb

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

UdmConexao

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim

Uglobal

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim
dmRelatorio

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim
dmUserControl

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim
Uferramentas

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim

Fbase

Dificulta a Manutenção?
Sim
dmFrota

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim
dmExportar

É necessário repensar essa classe, visto que 
modificações aqui altera muitas partes do sistema

Sim

P5
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:
É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
Uglobal

É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
UdmLog

É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
UdmConexaoWeb

É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
UdmConexao

dmUserControl

É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
Uferramentas

É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim

dmFrota
É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
dmExportar

É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
Fbase

É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
dmRelatorio

É necessário refatorar essa classe, para que essa 
dependência diminua ou seja eliminada

Sim
Necessita Refatoração?
P5
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Participante:
Categoria:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Sim

Quase não usa os métodos herdados de suas 

superclasses

frmLocaliza_cep

Sim

Quase não usa os métodos herdados de suas 

superclasses

Sim

Quase não usa os métodos herdados de suas 

superclasses

Sim

frmLocaliza_Endereco

frm_r_combustivel_km

Não

Não

Sim

frmPreviewRave

frmPadrao

frmLocaliza_Vei_Func

frmLocaliza_Cidades

Quase não usa os métodos herdados de suas 

superclasses

Sim

Quase não usa os métodos herdados de suas 

superclasses

frmLocalizaContratos_combus

frm_msg_financeiro_sem_net

Quase não usa os métodos herdados de suas 

superclasses

Não

Herda métodos de muitas subclasses mais não usa 

nada

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Refused Bequest
P5
Concorda com a Ferramenta?

dmImagens

Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Herdar muitos métodos e não utilizar, significa um 

alto grau de acoplamento sem necessidade e pode 

dificultar a realização da manutenção

Sim

frmLocaliza_Vei_Func

Herdar muitos métodos e não utilizar, significa um 

alto grau de acoplamento sem necessidade e pode 

dificultar a realização da manutenção

Herdar muitos métodos e não utilizar, significa um 

alto grau de acoplamento sem necessidade e pode 

dificultar a realização da manutenção

Sim

frmLocaliza_Endereco

Herdar muitos métodos e não utilizar, significa um 

alto grau de acoplamento sem necessidade e pode 

dificultar a realização da manutenção

Sim

frm_r_combustivel_km

Sim

frmLocalizaContratos_combus

Herdar muitos métodos e não utilizar, significa um 

alto grau de acoplamento sem necessidade e pode 

dificultar a realização da manutenção

Sim

dmImagens

Herdar muitos métodos e não utilizar, significa um 

alto grau de acoplamento sem necessidade e pode 

dificultar a realização da manutenção

Dificulta a Manutenção?
P5

Sim

frmLocaliza_Cidades

Herdar muitos métodos e não utilizar, significa um 

alto grau de acoplamento sem necessidade e pode 

dificultar a realização da manutenção

Sim

frmLocaliza_cep
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Participante:
Categoria:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:
Essa classe deveria ser refatorada para eliminar 

essas heranças desnecessárias

P5

Sim

frmLocaliza_Cidades

Essa classe deveria ser refatorada para eliminar 

essas heranças desnecessárias

Sim

frmLocaliza_cep

frm_r_combustivel_km

Essa classe deveria ser refatorada para eliminar 

essas heranças desnecessárias

Sim

frmLocaliza_Vei_Func

Essa classe deveria ser refatorada para eliminar 

essas heranças desnecessárias

Sim

Essa classe deveria ser refatorada para eliminar 

essas heranças desnecessárias

Sim

frmLocaliza_Endereco

Essa classe deveria ser refatorada para eliminar 

essas heranças desnecessárias

Sim

frmLocalizaContratos_combus

Essa classe deveria ser refatorada para eliminar 

essas heranças desnecessárias

Necessita Refatoração?
Sim

dmImagens
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
Log (Classe: UdmUserControl)

Esse método usa muitos dados de outras classes, ele 
não deveria ter sido implementado nessa classe

Sim
FormCreate (Classe: FrmSincronizacao)

Esse método usa muitos dados de outras classes

Sim
Controle_Financeiro (Classe: FrmUsuario_Web)

Esse método deveria estar em outro lugar, já que 
quase não sua dados se sua própria classe

Esse método usa muitos dados de outras classes, ele 
não deveria ter sido implementado nessa classe

Sim
DetectaErros (Classe: UTrataCDSError)

Esse método usa muitos dados de outras classes, ele 
não deveria ter sido implementado nessa classe

Sim
Calcula_qntDiarias_um (Classe: UFerramentas)

Esse método usa muitos dados de outras classes, ele 
não deveria ter sido implementado nessa classe

Sim
FormCreate (Classe: FrmLocalizaDepartamento)

Esse método usa muitos dados de outras classes

Sim
GridTitleClick (Classe: FrmComprovacao_Abastecimento)

Esse método usa muitos dados de outras classes, ele 
não deveria ter sido implementado nessa classe

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Feature Envy
P5
Concorda com a Ferramenta?

Sim
Verifica_Campos (Classe: FrmItens)

Esse método usa muitos dados de outras classes, ele 
não deveria ter sido implementado nessa classe

Sim
Arquivo (Classe: FrmConfigura_Ini)

Esse método deveria estar em outro lugar, já que 
quase não sua dados se sua própria classe

Sim
CalcRecInImage (Classe: TTransparentPanel)
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Controle_Financeiro (Classe: FrmUsuario_Web)
Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

Sim

Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

FormCreate (Classe: FrmLocalizaDepartamento)
Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

GridTitleClick (Classe: FrmComprovacao_Abastecimento)
Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

Sim

Sim

Sim

Log (Classe: UdmUserControl)
Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

Sim
FormCreate (Classe: FrmSincronizacao)

Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

Calcula_qntDiarias_um (Classe: UFerramentas)

Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

Sim
Arquivo (Classe: FrmConfigura_Ini)

Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

Sim
CalcRecInImage (Classe: TTransparentPanel)

Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

Sim

Sim

DetectaErros (Classe: UTrataCDSError)
Antes de alterar é necessário estudar o que fazem as 
classes que ele tanto usa

Verifica_Campos (Classe: FrmItens)

Dificulta a Manutenção?
Sim

P5
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
Controle_Financeiro (Classe: FrmUsuario_Web)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Sim
Log (Classe: UdmUserControl)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Sim
FormCreate (Classe: FrmSincronizacao)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Sim
DetectaErros (Classe: UTrataCDSError)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Sim
Calcula_qntDiarias_um (Classe: UFerramentas)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Sim
FormCreate (Classe: FrmLocalizaDepartamento)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Sim
GridTitleClick (Classe: FrmComprovacao_Abastecimento)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Necessita Refatoração?
Sim
Verifica_Campos (Classe: FrmItens)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Sim
Arquivo (Classe: FrmConfigura_Ini)

É necessário refatorar para eliminar essas chamadas 
excessivas a outras classes

Sim
CalcRecInImage (Classe: TTransparentPanel)

P5
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - God Class

Sim
FrmVeiculos

Essa classe é grande e acessa muitos dados de 
outras classes

Concorda com a Ferramenta?

FrmManutencao

FrmPecas

Classe com muitos métodos, centraliza toda a lógica 
do sistema no que tange a manutenção dos veículos

Sim
FrmContratos

Classe com muitas funcionalidades, quebra um dos 
principios de design OO

Sim
FrmCargos

Sem essa classe muitas partes do sistema não 
funcionam

Sim
FrmMarcas

Sem essa classe boa parte da lógica dos Veículos não 
funciona

Sim

Sem essa classe boa parte da lógica dos Veículos não 
funciona

Sim
FrmFornecedor

Classe com muitos métodos e muitas 
responsabilidades

Sim
FrmAbastecimento

Essa classe é grande e possui muitas 
responsabilidades, é através dela que a parte de 
Abastecimento do sistema funciona

P6

Sim

Sim
FrmDepartamento

Classe com muitas funcionalidades, quebra um dos 
principios de design OO

Sim
FrmUnidade

Classe com muitas funcionalidades, quebra um dos 
principios de design OO
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Para alterar essa classe é necessário entender os 
dados das outras classes que ela usa 

Sim
FrmPecas

Para alterar essa classe é necessário entender os 
dados das outras classes que ela usa 

Sim
FrmContratos

FrmManutencao

Precisaríamos entender em todas as partes do 
sistema que trata da Manutenção dos Veículos pra 
modificar essa classe

Dificulta a Manutenção?
P6

Sim
FrmVeiculos

É necessário entender muitos métodos dessa classe 
antes de realizar alguma alteração

Sim
FrmMarcas

Sim
FrmAbastecimento

Precisaríamos entender em todas as partes do 
sistema que trata do Abastecimento pra modificar 
essa classe

Sim

Manutenção trabalhosa por ter muitas 
funcionalidades

Sim
FrmCargos

Para alterar essa classe é necessário entender os 
dados das outras classes que ela usa 

Manutenção trabalhosa por ter muitas 
funcionalidades

Sim
FrmFornecedor

Manutenção trabalhosa por ter muitos métodos e 
muitas responsabilidades

Sim
FrmDepartamento
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Categoria:
Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

FrmAbastecimento

Necessita Refatoração?

FrmManutencao

A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

FrmMarcas

Sim
FrmUnidade

Manutenção trabalhosa por ter muitas 

Sim

Sim

FrmVeiculos

A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

Sim

A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

FrmCargos
Sim

A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

Sim

FrmContratos
A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

Sim

P6

Sim
FrmUnidade

A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

Dificulta a Manutenção?

FrmFornecedor
A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

Sim
FrmDepartamento

A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

Sim

A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes

Sim
FrmPecas

A refatoração ajudarria a eliminar o uso excessivo de 
dados de outras classes
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Não
frmLocalizaFornec

Não
frmLocalizaPecas

Não
frmLocalizaOrgao

Essa classe não possui uma funcionalidade específica

Não
frmLocalizaDepto

Sim
frmEmpresa

Essa classe só faz leitura e gravação de dados

Sim
frmComp_compra

Essa classe não possui uma funcionalidade específica

Sim
frmCompra_Pecas

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Data Class
P6
Concorda com a Ferramenta?

Sim
FrmConfiguracao

Essa classe só faz leitura e gravação de dados

Sim
frmComp_Abastecimento

Essa classe não possui uma funcionalidade específica

Não
frmLocaliza_Veiculos
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Classes que manipulam muitos dados, seja só de 
leitura ou gravação pode causar problemas na 
manutenção

Sim
frmComp_compra

Classes que manipulam muitos dados, seja só de 
leitura ou gravação pode causar problemas na 
manutenção

Sim
frmCompra_Pecas

Classes sem funcionalidade específica também 
podem causar mais trabalho quando necessário for 
modificá-la

frmEmpresa

Classes que manipulam muitos dados, seja só de 
leitura ou gravação pode causar problemas na 
manutenção

Sim
frmComp_Abastecimento

Classes sem funcionalidade específica também 
podem causar mais trabalho quando necessário for 
modificá-la

Sim

FrmConfiguracao

Dificulta a Manutenção?
Sim

P6
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Necessita Refatoração?
Sim
FrmConfiguracao

Refatorar essa classe seria interessante para eliminar 
o Data Class

P6

Sim

Sim
frmComp_Abastecimento

Refatorar essa classe seria interessante para eliminar 
o Data Class

Sim
frmEmpresa

Refatorar essa classe seria interessante para eliminar 
o Data Class

frmComp_compra
Refatorar essa classe seria interessante para eliminar 
o Data Class

Sim
frmCompra_Pecas

Refatorar essa classe seria interessante para eliminar 
o Data Class
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Não
UdmConexao

dmUserControl

Sim
Uferramentas

Essa classe muito utilizada por todo o sistema, por ter 
muitas funções básicas

Sim
Uglobal

Essa classe muito utilizada por todo o sistema, por ter 
muitas variáveis globais usadas em muitas classes

Sim
UdmLog

Essa classe é uma superclasse de todas as classes do 
sistema que controlam o log do sistema

Não
UdmConexaoWeb

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Shotgun Surgery
P6
Concorda com a Ferramenta?

Sim
dmFrota

Essa classe é uma superclasse de muitas classes do 
sistema

Essa classe é uma superclasse de todas as classes do 
sistema que trabalham com controle de usuário

Sim
dmExportar

Essa classe é uma superclasse de todas as classes do 
sistema que exportam dados para vários formatos

Não
Fbase

Sim
dmRelatorio

Essa classe é uma superclasse de todas as classes do 
sistema que emitem relatório

Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Mudar essa classe é ter que modificar muitas classes 
que dependem dela

Sim
UdmLog

Mudar essa classe é ter que modificar muitas classes 
que dependem dela

Uglobal

Mudar essa classe é ter que modificar muitas classes 
que dependem dela

Sim
dmRelatorio

Sim
dmUserControl

Mudar essa classe é ter que modificar muitas classes 
que dependem dela

Sim
Uferramentas

Mudar essa classe é ter que modificar muitas classes 
que dependem dela

Sim

dmFrota
Mudar essa classe é ter que modificar muitas classes 
que dependem dela

Sim
dmExportar

Mudar essa classe é ter que modificar muitas classes 
que dependem dela

Dificulta a Manutenção?
Sim

P6
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
UdmLog

A refatoração ajudaria a eliminar tanta depedência 
das outras classes com essa classe.

Uferramentas

A refatoração ajudaria a eliminar tanta depedência 
das outras classes com essa classe.

Sim
Uglobal

A refatoração ajudaria a eliminar tanta depedência 
das outras classes com essa classe.

Sim

dmFrota
A refatoração ajudaria a eliminar tanta depedência 
das outras classes com essa classe.

Sim
dmExportar

A refatoração ajudaria a eliminar tanta depedência 
das outras classes com essa classe.

Sim
dmRelatorio

A refatoração ajudaria a eliminar tanta depedência 
das outras classes com essa classe.

Sim
dmUserControl

A refatoração ajudaria a eliminar tanta depedência 
das outras classes com essa classe.

Sim
Necessita Refatoração?
P6
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Participante:
Categoria:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:
Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

frmLocaliza_cep

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Refused Bequest
P6
Concorda com a Ferramenta?

dmImagens

Sim

frmLocalizaContratos_combus

frm_msg_financeiro_sem_net

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

Sim

Sim

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

Sim

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

Sim

frmPreviewRave

frmPadrao

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

frmLocaliza_Vei_Func

frmLocaliza_Cidades

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

Sim

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

Sim

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

Sim

Essa classe herda muitos métodos de suas 

superclasses e quase não usa

Sim

frmLocaliza_Endereco

frm_r_combustivel_km

Sim
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Participante:
Categoria:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias

Dificulta a Manutenção?
P6

frmPreviewRave

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias

Sim

frmPadrao

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias

Sim

frmLocalizaContratos_combus

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias

Sim

Sim

dmImagens

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias

Sim

Sim

frm_r_combustivel_km

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias

Sim

frmLocaliza_Vei_Func

frm_msg_financeiro_sem_net

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias

Sim

frmLocaliza_Endereco

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias
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Participante:
Categoria:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Categoria:
Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

frmLocalizaContratos_combus

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Sim

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Sim

frmPadrao

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Sim

frmPreviewRave

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Sim

dmImagens

P6
Dificulta a Manutenção?

Necessita Refatoração?

Sim

frmLocaliza_Cidades

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias

Sim

frmLocaliza_cep

Ao modificar suas superclasses essa classe será 

atingida, por isso é necessário refatorar para 

eliminar essas heranças desnecessárias
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Participante:
Categoria:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Code Label:

File Name:

Code Selection:

Sim

frmLocaliza_Endereco

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Sim

frm_r_combustivel_km

Sim

frm_msg_financeiro_sem_net

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Sim

frmLocaliza_cep

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Sim

frmLocaliza_Vei_Func

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

Sim

frmLocaliza_Cidades

Necessita Refatoração?

Se não herda tantos métodos e não precisa é 

necessário remover pra diminuir o alto grau de 

dependência

P6
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
Log (Classe: UdmUserControl)

O método não usa quase na da sua própria classe, 
usa muitos dados estrangeiros

Sim
FormCreate (Classe: FrmSincronizacao)

O método usa muitos dados estrangeiros

Sim
Controle_Financeiro (Classe: FrmUsuario_Web)

O método não usa quase na da sua própria classe, 
usa muitos dados estrangeiros

O método não usa quase na da sua própria classe, 
usa muitos dados estrangeiros

Sim
DetectaErros (Classe: UTrataCDSError)

O método não usa quase na da sua própria classe, 
usa muitos dados estrangeiros

Sim
Calcula_qntDiarias_um (Classe: UFerramentas)

O método não usa quase na da sua própria classe, 
usa muitos dados estrangeiros

Sim
FormCreate (Classe: FrmLocalizaDepartamento)

O método usa muitos dados estrangeiros

Sim
GridTitleClick (Classe: FrmComprovacao_Abastecimento)

O método não usa quase na da sua própria classe, 
usa muitos dados estrangeiros

RELATÓRIO DE CODIFICAÇÃO - Feature Envy
P6
Concorda com a Ferramenta?

Sim
Verifica_Campos (Classe: FrmItens)

O método não usa quase na da sua própria classe, 
usa muitos dados estrangeiros

Sim
Arquivo (Classe: FrmConfigura_Ini)

O método não usa quase na da sua própria classe, 
usa muitos dados estrangeiros

Sim
CalcRecInImage (Classe: TTransparentPanel)
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Controle_Financeiro (Classe: FrmUsuario_Web)
Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

Sim

Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

FormCreate (Classe: FrmLocalizaDepartamento)
Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

GridTitleClick (Classe: FrmComprovacao_Abastecimento)
Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

Sim

Sim

Sim

Log (Classe: UdmUserControl)
Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

Sim
FormCreate (Classe: FrmSincronizacao)

Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

Calcula_qntDiarias_um (Classe: UFerramentas)

Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

Sim
Arquivo (Classe: FrmConfigura_Ini)

Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

Sim
CalcRecInImage (Classe: TTransparentPanel)

Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

Sim

Sim

DetectaErros (Classe: UTrataCDSError)
Antes de modificar esse método é necessário 
entender os dados que ele usa de outras classes

Verifica_Campos (Classe: FrmItens)

Dificulta a Manutenção?
Sim

P6
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Participante:
Categoria:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Code Label:
File Name:

Code Selection:

Sim
Controle_Financeiro (Classe: FrmUsuario_Web)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Sim
Log (Classe: UdmUserControl)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Sim
FormCreate (Classe: FrmSincronizacao)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Sim
DetectaErros (Classe: UTrataCDSError)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Sim
Calcula_qntDiarias_um (Classe: UFerramentas)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Sim
FormCreate (Classe: FrmLocalizaDepartamento)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Sim
GridTitleClick (Classe: FrmComprovacao_Abastecimento)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Necessita Refatoração?
Sim
Verifica_Campos (Classe: FrmItens)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Sim
Arquivo (Classe: FrmConfigura_Ini)

Refatorar esse método é importante para acabar com 
o uso de dados estrangeiros

Sim
CalcRecInImage (Classe: TTransparentPanel)

P6
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