
GESTÃO DE PROJETOS: SCRUM E PROGRAMAÇÃO
PAREADA
ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Daniel Cordeiro
1º de novembro de 2019

Escola de Artes, Ciências e Humanidades | EACH | USP



ENGENHARIA DE SOFTWARE É UM ESPORTE COLETIVO

• Estamos na era pós-desenvolvedor-super-herói :)
• Expectativas sobre funcionalidades/qualidade mais altas

• um único programador brilhante não é mais capaz de construir
sozinho software completamente inovador

• Carreira de sucesso em SW⇒ excelente programador &&
trabalha bem com outras pessoas && consegue ajudar uma
equipe a ser bem sucedida

• “Não há vencedores em uma equipe mal sucedida, nem
perdedores em uma equipe bem sucedida.”
–Fred Brooks Jr.
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EXEMPLO: VIDEOGAMES

Jogo Ano Plataforma Equipe de Devs.
Space Invaders 1981 Arcade 1

Super Mario Bros. 1985 NES (Nintendo) 8
Sonic the Hedgehog 1999 Sega Dreamcast 30
Resident Evil 6 2012 PC, PS3, Xbox 360 600
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ORGANIZAÇÃO ALTERNATIVA DA EQUIPE?

• Planeje-e-Documente requer documentação e planejamento
extensivos e depende de um gerente experiente

• Como deveríamos organizar uma equipe Ágil?
• Há alguma alternativa a organização hierárquica, com um
gerente que executa o projeto?
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SCRUM: ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

• Equipe de “2 pizzas” (4 a 9 pessoas)
• “Scrum” inspirado em reuniões curtas e frequentes:

• reuniões de 15 minutos sempre na mesma hora e lugar
• para aprender mais: Agile Software Development with Scrum, de
Schwaber & Beedle
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REUNIÃO DIÁRIA DE SCRUM

• Todos devem responder a três perguntas:
1. O que você fez desde a reunião de ontem?
2. O que você planeja fazer hoje?
3. Existe algum impedimento ou obstáculo?

• Ajuda cada membro da equipe a identificar o que ele precisa
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PAPÉIS NO SCRUM

• Equipe: uma equipe de tamanho “2 pizzas” que entrega o
software

• ScrumMaster: o membro da equipe que:
• protege a equipe de distrações externas
• mantém a equipe focada no trabalho em questão
• impõe regras (ex: padrões de código)
• remove os obstáculos que impedem a equipe de progredir

• Proprietário do produto (product owner): um membro da
equipe (que não o ScrumMaster) que representa a voz do
cliente e prioriza as histórias de usuário

O scrum baseia-se na auto-organização e os membros da equipe
frequentemente se revezam entre funções diferentes.
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RESOLUÇÃO DE CONFLITOS I

Conflitos podem ocorrer (como em qualquer trabalho em equipe).
Ex: visões contrárias sobre a direção técnica que deverá ser seguida.

1. 1º liste os itens nos quais todos concordam:
• não comece listando as divergências
• muitas vezes percebe-se que eles estão mais de acordo do que
imaginavam

2. cada lado tenta articular os argumentos do outro, mesmo que
não concorde com tudo

• evita confusão sobre os termos ou hipóteses, o que muitas vezes
é a causa do conflito
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RESOLUÇÃO DE CONFLITOS II

3. Confronto construtivo (Intel) — se você discorda veemente de
uma proposta, você é obrigado a contestá-la (mesmo para os
seus chefes)

4. Discordar, mas se comprometer (Intel)
• uma vez que a decisão for tomada, você deve abraçá-la e seguir
em frente

• “Eu discordo, mas vou ajudar a fazer mesmo que eu discorde”.

Resolução de conflitos também pode ser útil na vida pessoal!
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SCRUM: RESUMO

• Basicamente, uma pequena equipe auto-organizada com uma
reunião curta (e de pé) todos os dias

• Trabalho dividido em “sprints” de 2–4 semanas
• Sugere que os membros troquem os papéis entre si
(especialmente o proprietário do produto) a cada iteração

Créditos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ST_vs_Gloucester_-_Match_-_23.JPG
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DICA PARA USO DE SCRUM

☺
• “As reuniões em pé de 5 minutos realmente nos ajudaram a
ficar na linha e a compartilhar conhecimento quando
estávamos empacados”

☹
• “O maior desafio para nós era a comunicação/coordenação do
time”

• “Tenha um líder scrum por vez, rotacione o cargo”
• “1 reunião por semana não era suficiente”
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PERGUNTA

Qual afirmação relacionada a equipes é verdadeira?

1. Se compararmos P-e-D com Scrum, gerentes de projetos P-e-D
agem tanto como o ScrumMaster como quanto o proprietário
do produto

2. Equipes devem evitar conflitos entre seus membros a todo custo
3. P-e-D pode ter equipes muito maiores do que as equipes
Scrum, com cada equipe reportando diretamente para o gerente
de projeto

4. Como mostram os estudos, 84–90% dos projetos terminam no
prazo e no orçamento. Gerentes P-e-D podem prometer um
conjunto de funcionalidades a seus clientes com toda confiança
de chegarão a um acordo sobre o custo e o prazo
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PROGRAMAÇÃO PAREADA



DUAS CABEÇAS PENSAM MELHOR DO QUE UMA?

• Estereótipo: um “lobo solitário” trabalhando a noite toda à base
de energéticos

• Será que há uma maneira mais sociável de programar?
• Quais seriam os benefícios de termos várias pessoas
programando juntas?

• Como você faria para evitar que uma pessoa fizesse todo o
trabalho, enquanto a outra pega um café e checa seu Facebook?
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PROGRAMAÇÃO PAREADA

Objetivo
Melhorar a qualidade do software e reduzir o tempo para fazer uma
tarefa ao manter 2 pessoas desenvolvendo o mesmo código.

• Algumas pessoas (e empresas) adoram
• Alguns alunos também gostavam e aplicavam isso em seus
projetos
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PROGRAMAÇÃO PAREADA

• Sente lado a lado colocando os monitores voltados para si
• Os computadores não são “pessoais”; são para uso dos pares
• Para evitar distrações, nada de ler e-mails ou navegar na web
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PROGRAMAÇÃO PAREADA

• O piloto digita o código e pensa taticamente em como
completar a tarefa atual, explicando seus pensamentos em voz
alta enquanto digita

• O navegador revê cada linha de código assim que ela é digitada,
agindo como uma rede de segurança para o piloto

• O navegador pensa estrategicamente sobre os problemas
futuros, fazendo sugestões para o piloto

• Requer bastante conversa e concentração
• Os pares alternam os papéis
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AVALIAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO PAREADA

• PP é mais rápida quando a tarefa é mais simples
• PP alcança maior qualidade quando a tarefa é mais difícil

• ... e código mais legível também

• Mas requer mais esforço de concentração do que programação
solo

• Além disso, funciona como ferramenta de transferência de
conhecimento

• expressões idiomáticas de linguagens de programação, truques de
ferramentas, processos da empresa, tecnologias mais novas, etc.

• algumas equipes forçam a troca dos pares a cada nova tarefa;
eventualmente todo mundo é pareado com todo mundo
(“pareamento promíscuo”)
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PROGRAMAÇÃO PAREADA: O QUE (NÃO) FAZER

• Não fique mexendo no seu smartphone enquanto estiver de
navegador

• Considere formar um par com alguém que não tenha o mesmo
nível de experiência que você — vocês dois irão aprender com
isso!

• tentar explicar é uma ótima forma de entender algo
• Troque o papel frequentemente — cada papel exercita um
conjunto de habilidades diferentes e você aprenderá algo com
ambos

• o navegador aprimora sua capacidade de explicar suas ideias ao
piloto
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PERGUNTA

Qual afirmação relacionada à Programação Pareada é verdadeira?

1. Programação pareada é mais rápida, produz melhor qualidade,
é mais barata e requer menos esforço do que programação solo

2. O Piloto trabalha na tarefa atual, o navegador pensa
estrategicamente nas próximas tarefas

3. Um par eventualmente perceberá quem é o melhor como piloto
e como navegador, e, então, ficarão sempre nesses papéis

4. Programação promíscua é uma solução de longo prazo para o
problema de falta de programadores
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PROGRAMAÇÃO PAREADA

☺
• “Nos ajudou a evitar erros bobos que poderiam ter nos custado
bastante tempo para depurar”

• “A troca de pares frequentemente acabou deixando o time mais
coeso”
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