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Documento de Visão

Boas Práticas

• A Visão do Negócio define o conjunto de 
metas e objetivos a que se destina o esforço de 
modelagem de negócios.

• O documento Visão do Negócio captura objetivos de 
alto nível de um esforço de modelagem de negócios. 

• Ele serve como base para o processo de aprovação 
do projeto e, por isso, está intrinsecamente 
relacionado a ele desde o esforço de engenharia do 
software até o Caso de Negócios e o documento de 
Visão. 

• Ele comunica os principais questionamentos 
relacionados ao projeto e funciona como um 
regulador com base no qual todas as decisões 
futuras deverão ser validadas.

RUP - Itens Importantes em um 

Documento de Visão
• Introdução

- Objetivo do Documento

• Descrição do Cenário do Problema

• Objetivos Gerais da Solução

• Objetivos Específicos

• Não Objetivos do Projeto

• Lista da Usuários/Stakeholders

• Benefícios com a Adoção da sua Solução
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De acordo com o XP/Scrum

• Uma visão efetiva deve responder as seguintes 
perguntas:

▫ Quem irá comprar esse produto? Quem é o cliente 
alvo? Quem irá usar o produto? Quem são os 
usuários alvo?

▫ Quais as “dores” do cliente (ou usuários) o 
produto pretende aliviar? Qual valor o produto 
adicionará?

De acordo com o XP/Scrum

• Uma visão efetiva deve responder as seguintes 
perguntas:

▫ Quais atributos o produto precisa possuir para 
aliviar estas “dores” e quais garantirão o sucesso 
do produto?

▫ Como um produto pode ser comparado a produtos 
ou alternativas existentes? Quais os pontos 
diferenciais deste produto?

De acordo com o XP/Scrum

• Uma visão efetiva deve responder as seguintes 
perguntas:

▫ (Se aplicável) Qual será o preço alvo do produto? 
Como a empresa pretende ganhar dinheiro com 
este produto? Quais serão as fontes de 
faturamento e qual seu modelo de negócio?

De acordo com o XP/Scrum

• Pode ainda ter:

▫ Informações tanto do projeto, produto como do 
processo de desenvolvimento.

• Deve ter uma visão fixa – imutável do produto

Deve fornecer valor ao usuário
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• http://tipdeck.com/pt/how-to-write-a-project/


