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Diversos trabalhos têm referido a influência positiva do uso da visão 

do produto no Processo de Desenvolvimento de Produtos, seja em 

áreas relacionadas ao desenvolvimento de softwares quanto, ao 

desenvolvimento de produtos manufaturados. A  despeito disso, uma 

caracterização da visão do produto ainda está bastante dispersa na 

literatura e muita informação é apresentada implicitamente, ou em 

nível mais estratégico que operacional. Assim, este trabalho objetiva 

reunir informações a respeito das características objetivas a fim de se 

construir uma lista de elementos para a visão do produto. Esta 

pesquisa foi realizada utilizando-se dois tipos de revisão bibliográfica: 

exploratória e sistemática. Como resultado, propõe-se uma lista de 

elementos que foram retirados da revisão e são considerados como 

importantes para a visão do produto. Esta lista se faz importante, pois 

abrange a compilação de vários trabalhos relacionados ao tema e 

indica para outros pesquisadores os principais elementos a serem 

considerados na visão do produto, ou seja, ela poupa esforços. Ela 

pode representar um primeiro passo para medir a eficiência do 

processo de criação da visão do produto. No entanto, ela ainda não é 

capaz de explicitar todo o problema de pesquisa. Ou seja, ela pode ser 

considerada um passo para a criação de um modelo teórico mais 

abrangente e que seja capaz de explicitar o fenômeno por completo. 
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1.1  

2. Introdução 

O uso da abordagem ágil na gestão de projetos é uma solução proposta para situações de 

projetos caracterizadas por alto grau de complexidade e incerteza, isto é, cujas metas e 

soluções estão pouco definidas no início do projeto (FERNANDEZ; FERNANDEZ, 2009). 

Essa abordagem, apresentada através de uma série de métodos tais como Scrum, eXtreme 

Programming, Crystal, Feature-Driven Development, possui como conceitos-chave um 

conjunto de princípios e valores estabelecidos no Manifesto Ágil (AGILE ALLIANCE, 

2001). Neste artigo será referenciada simplesmente como Gerenciamento Ágil de Projetos, 

com a sigla em inglês APM (Agile Project Management). 

Um dos diferenciais do APM está no uso do conceito de visão do produto no lugar da 

Declaração de Escopo do Projeto, como pode se vistos em exemplos de Highsmith (2004) e 

Pichler (2010). Para Highsmith (2004) a visão do produto é um artefato que representa e 

comunica as características prioritárias e fundamentais do produto a ser desenvolvido, 

funcionando como um norteador para a equipe de projeto. Este conceito já havia sido 

identificado e tratado pelos teóricos de desenvolvimento de produto (COLLINS; PORRAS, 

1996; BROWN; EISENHARDT, 1995) e nas medições empíricas recentes tem se mostrado 

como fundamental principalmente para o impacto na inovação do desenvolvimento de 

produtos (LYNN; AKGÜN, 2001; REID; BRENTANI, 2010)  

A despeito da relevância no uso da visão do produto, referido tanto na área de APM, quanto 

nas áreas associadas ao GDP, as características positivamente relacionadas a uma visão do 

produto encontram-se dispersas nessas literaturas. Analisando os textos citados, nenhum 

apresenta uma lista com as características que precisam ser consideradas para se obter uma 

visão de um produto. Este trabalho visa condensar os elementos da visão do produto por meio 

de uma Revisão Bibliográfica Sistemática, para compor um modelo parcial de referência que 

possa ser aplicado no contexto do Gerenciamento Ágil de Projetos de produtos 

manufaturados. Nesse modelo parcial serão abordadas somente as características objetivas, 

denominadas aqui de elementos.  

Considera-se que a determinação de características objetivas é um passo importante para os 

teóricos da área, pois elas são instrumentos mais eficazes para se avaliar na prática o uso do 

conceito de visão e o impacto no gerenciamento do projeto, permitindo resultados e 

avaliações mais robustas das propostas presentes na teoria do APM. Consequentemente isso 

permitiria um caminho e abriria novas perspectivas para solucionar o problema de se definir e 

utilizar o conceito de Visão no gerenciamento de projetos. 

3. Delineando a visão do produto 

 A visão no ambiente empresarial pode ser entendida como um estado futuro que é 

conscientemente escolhido por um indivíduo ou grupo para representar o destino preferível, 

cujo esforço do trabalho pode lograr alcançá-lo (O’BRIEN; MEADOWS, 2007). Assim, uma 

visão deve indicar um futuro a ser construído e não uma previsão (PARIKH; NEUBAUER, 

1993). Nesse sentido, pode-se caracterizar a visão como uma forma de antecipação que instiga 

o preparo e o cuidado a áreas que são mais sensíveis a mudanças (SMITH, 2007). 

A visão tem sido empregada, com freqüência, para designar quais metas a organização espera 

alcançar no longo prazo, respeitando sua identidade, valores e princípios, funcionando como 

um guia sobre o que preservar e o que manter na estratégia global (COLLINS; PORRAS, 

1996). Fundamentados nos estudos clássicos sobre visão empresarial, como Hamel e Prahalad 

(1989) e Kotter (1995), autores têm investigado a utilização da visão em outros campos de 

aplicação considerados estratégicos dentro da organização, mormente na Gestão do 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

3 

 

Desenvolvimento de Novos Produtos (LYNN; AKGÜN, 2001; O’CONNOR; VERYZER, 

2001; TESSAROLO, 2007; REID; BRENTANI, 2010).  

Um conceito fortemente atrelado a esses trabalhos, porém pouco explorado, refere-se à visão 

do produto. Ao longo das duas últimas décadas o conceito seminal de visão do produto tem 

sido alimentado sutilmente por uma série de pesquisadores, muitas vezes usando 

terminologias diferenciadas. De acordo com Brown e Eisenhardt (1995), autoras de GDP, a 

visão do produto representa uma combinação entre competências e estratégias organizacionais 

e necessidades de mercado que tenciona criar um conceito de produto efetivo. Tessarolo 

(2007) capta essa definição e reforça dizendo que a visão do produto corresponde à definição 

de objetivos claros e de uma reconhecida estratégia para o PDP, que deve ser compartilhada 

entre todos os envolvidos. Ambas as definições apresentam-se num nível alto de abstração, 

apenas tangenciando a intenção da visão do produto, sem indicar nitidamente quais os 

componentes e como estruturar, de fato, uma visão nesse nível.  

Em seu trabalho, Reid e Brentani (2010), demonstram que a visão de mercado e a 

competência em visão de mercado trazem vantagens como, por exemplo, o impacto positivo e 

precoce no desempenho do desenvolvimento de produtos inovadores. A Figura 1, adaptada de 

Reid e Brentani (2010), apresenta os vários níveis de visão encontrados na literatura, 

incluindo a visão do produto. Além dos níveis de visão, a Figura 1 apresenta os níveis de foco 

e os mecanismos de ligação que conectam os níveis de visão. Em síntese, os níveis de foco 

podem ser definidos como o grau de abrangência da visão, enquanto os mecanismos de 

conexão, como as condições, elementos e competências que tornam os níveis de visão 

operacionais. 

Níveis de foco Níveis da visão Mecanismos de ligação

Nível organizacional

Nível tecnológico

Nível mercado/produto

Nível de projeto

Visão organizacional

Visão tecnológica

Visão de mercado

Visão mercado/produto

Descontinuidade da tecnologia

Competência em visão de mercado

Processo de desenvolvimento formal

Competência em gestão de projetos

Visão do Produto

Visão de especificações do produto

Visão do Projeto

Visão do empreendimento

Competência em visão do produto

 
Fonte: adaptado de Reid e Bentani (2010) 

Figura 1 - Níveis de visão 

A figura ainda destaca a visão do produto e visão do projeto, superpostas, que possuem uma 

área comum denominada visão de especificações do produto. Cada uma delas é composta pela 

visão de mercado/produto e pela visão do empreendimento, requerendo um processo formal 

de desenvolvimento e competências em áreas como, gestão de projetos, visão de mercado e 

produto, para se tornarem operacionalizáveis. A próxima seção apresenta a visão do produto 

segundo os teóricos do APM. 
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4. Visão do produto no gerenciamento ágil de projetos 

No Gerenciamento Ágil de Projetos, a visão do produto é considerada a big picture, 

descrevendo de maneira clara a razão pela qual o projeto está sendo empreendido e as 

principais características que o produto deve ter ao final de todas as entregas (HIGHSMITH, 

2004; LARMAN; VODDE, 2010). Schwaber e Beedle (2002) apud Pichler (2010) 

acrescentam que essa visão é um sketch que representa a essência do produto futuro, 

funcionando como uma meta global e guiando as pessoas envolvidas no projeto, isto é, 

consumidores, usuários, gerência, equipe de desenvolvedores e outros stakeholders. Em 

termos de conteúdo, a visão do produto deve ser um artefato que representa um produto 

inexistente, que será desenvolvido, em imagens e curtas descrições do escopo do produto, 

conforme sintetizou Benassi e Amaral (2011). Para tanto, a visão do produto deve comunicar 

o essencial de forma breve e concisa, descrevendo a meta a ser partilhada em um nível de 

detalhe que não restrinja a criatividade da equipe. 

As definições e características da visão descritas aproximam-na de um termo muito presente 

na literatura de GDP, conceito do produto. O conceito do produto, segundo Crawford e Di 

Benedetto (2006), corresponde a uma idéia incompleta, composta pela determinação de três 

pilares: forma, tecnologia, benefício. Para Rozenfeld et al. (2006), o conceito corresponde ao 

delineamento inicial do produto, sendo sinônimo de escopo do produto. Dentro desse 

contexto, observa-se que o termo visão do produto, conforme referido na teoria de 

Gerenciamento Ágil de Projetos pode ser sobreposto ao termo conceito do produto, 

adicionando-lhe outras características objetivas, como é o caso da identificação preliminar de 

uma lista de materiais inicial, e, subjetivas, como a incorporação de qualidades tais como ser 

clara, motivadora, metafórica e etc. O caráter parcialmente objetivo da visão do produto, no 

Gerenciamento Ágil de Projetos, visa proporcionar um alinhamento das idéias da equipe de 

projetos, mas, fundamentalmente, guiar o projeto para a entrega de características testáveis ao 

final de cada ciclo de desenvolvimento (iteração), facilitando a validação antecipada e 

gradativa das features do produto junto aos consumidores (LARMAN; VODDE, 2010). 

Assim, a visão do produto, relativamente aos artefatos que dela resultam, não é, sobremaneira, 

uma idéia nova na literatura técnica e científica. A teoria do APM inova no fato de tais 

artefatos serem originados/criados antecipadamente, nas fases iniciais e mais nebulosas do 

projeto de produto, durante a definição do seu escopo, e substituindo a tradicional Declaração 

de Escopo proposta pelo PMI (2008). O encorajamento para essa definição antecipada está 

relacionado à flexibilidade que a visão do produto possui no APM, podendo ser atualizada, 

ajustada ou corrigida ao término de cada iteração no PDP, com o auxílio dos consumidores 

(HIGHSMITH, 2004; PICHLER, 2010). 

A literatura revisada até o momento mostrou que existem trabalhos que definem o termo visão 

do produto, enquanto outros apresentam métodos para a sua operacionalização. A 

identificação, e estudo, desses trabalhos é fundamental, já que tanto nos primeiros tipos de 

textos quanto nos segundos é possível a identificação dos elementos básicos constitutivos 

desse tipo de visão. Optou-se pelo uso do termo elementos, pois, segundo o dicionário on-line 

Oxford (2011), representa uma parte característica ou essencial de algo abstrato, uma 

pequena, mas significativa quantidade de uma qualidade. Na próxima seção serão 

apresentados os métodos para auxiliar a construção da visão do produto encontrados na 

literatura. 

5. Métodos para auxiliar a construção a visão do produto 

Devido à importância dada à visão do produto por autores das áreas de gerenciamento 

tradicional de projetos, APM e Desenvolvimento de Produtos, soluções contendo passos e 

ferramentas para auxiliar na sua descrição, já foram propostas. Tais soluções são rotuladas de 

ferramentas, métodos e, por vezes, práticas ágeis. Neste trabalho, será utilizado o termo 
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método para denominá-las. De acordo como Engwall, Kling e Werr (2005), método é um 

procedimento ou meio articulado na forma de conhecimento específico, usado para resolver 

um problema específico. 

Nas áreas de gerenciamento de projetos e APM, os trabalhos que se destacam na proposição 

de métodos são os de Highsmith (2004), Smith (2007) e Pichler (2010), que, em grande parte, 

se baseiam, ou trazem métodos igualmente referidos em outras áreas, como Marketing e PDP, 

a exemplo de Moore (1991) e Gray, Brown e Macanufo (2010). Os métodos identificados 

nessas literaturas foram: Elevator Statement Test (HIGHSMITH, 2004); Product Vision Box 

(HIGHSMITH, 2004; PICHLER, 2010); Feature Breakdown Structure (HIGHSMITH, 2004); 

Personas and Scenarios (SMITH, 2007; PICHLER, 2010); Trade Journal Review 

(PICHLER, 2010); Fused Deposition Modeling (HIGHSMITH, 2004); Case Uses (SMITH, 

2007; PICHLER, 2010); User Stories (SMITH, 2007; PICHLER, 2010). 

Por outro lado, os métodos encontrados nas áreas de Design de Produtos, Gestão do 

Desenvolvimento de Produtos e Design de Interfaces Humano-Computador, foram: Future 

Workshops (KENSING E MADSEN, 1991); Vision in Product Design (HEKKERT E VAN 

DIJK 2001; LLOYD, HEKKERT E VAN DIJK, 2006); Visionary Concepts (LAITINEN et 

al, 2008; MERISTO et al, 2007; MERISTO et al, 2009); Vision-Oriented Innovative Product 

Process (LIN, LUH, 2009); Product Vision Management Method (BENASSI, AMARAL, 

2011). Na seção 5, será apresentado o método de pesquisa utilizado para identificar os 

métodos supracitados e os elementos da visão do produto. 

6. Método de pesquisa 

Este estudo foi conduzido em três principais fases: revisão bibliográfica, análise da teoria e 

síntese. Inicialmente, na fase de revisão bibliográfica, objetivou-se adquirir conhecimentos 

suficientes sobre Gestão Ágil de Projetos, com enfoque em visão do produto, de forma a 

prover uma estrutura teórica para o trabalho e conduzir a questionamentos e problemas, 

relativos a lacunas teóricas e práticas, apropriadas para a construção da presente investigação. 

Durante a revisão bibliográfica inicial foram identificados e revisados livros de leitura 

corrente, publicações periódicas e dissertações disponibilizadas por editoras, instituições 

educacionais ou alocados em bases de dados específicas para buscas por periódicos 

científicos. Essa revisão inicial teve caráter exploratório e consistiu na revisão de textos que 

abordavam a Gestão Ágil de Projetos de modo mais genérico, autores como Highsmith 

(2004), Chin (2004), De Carlo (2004), Boehm e Turner (2004) e Benassi e Amaral (2011). A 

partir dessa revisão foram identificados métodos para construir ou auxiliar a construção da 

visão do produto, e as características consideradas essenciais da visão do produto na teoria de 

APM. Encontrou-se no material pesquisado, que parte dos métodos utilizados na teoria de 

APM tinha origem em outras áreas, relativas ao desenvolvimento de produtos tangíveis. Essa 

descoberta instigou uma nova revisão bibliográfica, cujo objetivo foi garimpar métodos para 

auxiliar a construção da visão do produto nessas outras áreas.  

A condução da revisão, denominada sistemática, principiou com o desenvolvimento de um 

protocolo contendo critérios de inclusão/exclusão de artigos e de métodos, de forma a restar 

somente os trabalhos contendo uma descrição de métodos adequados à construção de uma 

visão do produto. Os critérios de inclusão/exclusão de métodos foram baseados na teoria de 

APM e permitiu que fossem selecionados métodos: (a) declaradamente usados para a 

representação de uma visão do produto; (b) que resultassem em uma declaração de alto nível, 

sucinta, apresentando informações de marketing do produto, conforme o elevator statement 

test (MOORE, 1991 apud HIGHSMITH, 2004); (c) que resultassem em imagens, esboços, de 

um produto futuro; (d) que definissem parcial, ou integralmente, o escopo de um produto, 

descrevendo, portanto, alguns ou todos os seguintes elementos: (d1) benefícios; (d2) 

funcionalidades; (d3) das características físicas (forma); (d4) desempenho; e, (d5) tecnologias. 
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Itens que constituem o escopo do produto/conceito em acordo com as definições apresentadas 

por Crawford e Di Benedetto (2006) e Rozenfeld et al. (2006) para conceito e escopo do 

produto, respectivamente. 

Enquanto a revisão bibliográfica sistemática permitiu a identificação de métodos para a 

representação da visão do produto, outra revisão foi feita para a determinação de trabalhos 

que explanassem sobre o tema visão do produto. Encontraram-se trabalhos na área de Gestão 

do Desenvolvimento de Produtos que viriam acrescentar, ou reforçar, aos resultados extraídos 

dos trabalhos de parcial APM, embora se tenha notado que, nos primeiros há um enfoque em 

nível mais estratégico, enquanto nos segundos, em um nível mais operacional. O conteúdo, 

em termos de característica da visão do produto, coletado de todos os textos revisados foi 

sintetizado e serviu para compor uma lista de elementos da visão do produto. Esses elementos 

serão apresentados detalhadamente na seção 6 e sintetizados na seção 7. O objetivo dessa 

seção é reunir os elementos básicos requeridos a uma visão do produto robusta, aplicável no 

âmbito do Gerenciamento Ágil de Projetos de produtos manufaturados. Trabalhos futuros 

foram identificados 

7. Elementos da visão do produto identificados 

Com base na revisão das definições de visão segundo as literaturas de Gerenciamento Ágil de 

Projetos e de áreas correlacionadas ao desenvolvimento de produtos, identificou-se o conjunto 

de elementos da tabela 1. Os elementos relacionados na tabela 1 foram extraídos dos textos 

que os referiam. Estes elementos foram basicamente transcritos na íntegra quando 

determinado autor os referia em sua obra. Um exemplo de extração de elemento seria pela 

frase encontrada no texto de Pichler (2010). Em seu trabalho o autor argumenta que dentre os 

constituintes da visão estão os esboços do produto e, neste caso considerou-se tal constituinte 

como um elemento da visão do produto que foi compilado na tabela abaixo. 

Elementos Referências 

Esboços do produto  

Mercado alvo 

Identificação de usuário 

Benefício/necessidades 

Atributos críticos 

Aparência 

Funcionalidade 

Diferencial 

Pontos de venda 

Preço alvo 

Viabilidade técnica 

Impacto no modelo de negócio 

Comparações com produtos existentes 

Pichler (2010) 

Identificação de usuário 

Funcionalidade 

Comparações com produtos existentes 

Benefício/necessidades 

Preço alvo 

Desempenho 

Aparência 

Smith (2007) 

Esboços do produto Schwaber, Beedle (2002) 
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Componentes do produto 

Interface entre componentes 

Benefício/necessidades 

Interface usuário/produto 

Esboço do produto 

Mercado alvo 

Identificação de usuário 

Tecnologia 

Tipo de produto 

Comportamento do usuário 

Abrangência do mercado 

Reid, Brentani (2010) 

Desempenho 

Benefícios/necessidades 

Esboços 

Brown, Eisenhardt (1995) 

Características do produto 

Mercado alvo 

Necessidades 

Requisitos técnicos 

Lin, Akgün, (2001) 

Tabela 1 - Elementos encontrados nos textos dos trabalhos sobre visão do produto. 

A tabela 2 apresenta os elementos para visão do produto que foram extraídos dos métodos 

propostos pelos teóricos e apresentados na seção 4. 

Método Elementos Referências 

Elevator Statement Test 

Identificação do consumidor alvo 

Declaração da necessidade ou 

oportunidade 

Nome do produto 

Categoria do produto 

Benefício chave 

Alternativa competitiva primária 

Declaração de diferenciação 

primária 

Highsmith (2004); Smith (2007) 

Product vision box 

Imagem do produto 

Frases atrativas do produto 

Requisitos operacionais 

Requisitos tecnológicos 

Limitações críticas do produto 

Análise competitiva 

Indicadores financeiros 

Requisitos de operação 

Highsmith (2004); Pichler (2010) 

Feature breakdown structure 
Lista de SSCs 

Princípios norteadores 

Highsmith (2004) 

Fused deposition modeling Mock-up Highsmith (2004) 

Studio Tools Modelagem de sketches em 3D Highsmith (2004) 

 Protótipos Pichler (2010); Reidi, Brentani (2010) 

Personas and scenarios Esboços Pichler (2010); Smith (2007) 

Trade journal review Benefícios do produto Pichler (2010) 

Users stories 
Benefícios/necessidades 

Funcionalidades 

Smith (2007) 

Use cases 
Funcionalidades 

Benefícios/necessidades 

Smith (2007) 

PVMM 

Mercado alvo 

Custo meta 

Canal de distribuição 

Produtos concorrentes 

Benefícios/necessidades 

Benassi, Amaral (2011) 
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Esboços 

Pré-requisitos 

Funcionalidades 

Componentes do produto 

Planejamento de entregas 

Responsáveis pelas 

entregas/componentes 

Future workshops 
Esboços 

Descrições de alto nível 

Junkg, Mullert (1987) 

Kensing, Madsen (1991) 

ViP 
Necessidades/ benefícios 

Esboços 

Lloyd, Hekkert, van Daijk (2006) 

Visionary concepts 

Esboços 

Viabilidade técnica 

Viabilidade de mercado 

Protótipos 

Laitinen et al (2008) 

VOI 

Esboços 

Identificação de usuário 

Interface usuário/produto 

Componentes 

Interface entre componentes 

Funcionalidades 

Protótipos 

Lin, Luh, 2009 

Tabela 2 - Elementos advindos dos métodos para a visão do produto 

8. Síntese dos resultados 

As tabelas 1 e 2 da seção anterior apresentam os elementos que compõem a visão do produto 

e que foram extraídos da literatura de GDP e de métodos para a criação da Visão do Produto. 

De modo a classificar os elementos extraídos optou-se por classificá-los em 4 grupos 

distintos: elementos textuais/produto, elementos textuais/mercado, elementos visuais e 

elementos de planejamento. 

Os 4 grupos criados para classificação dos elementos foram deduzidos por meio da revisão 

bibliográfica onde observou-se nos trabalhos referenciados nas tabelas 1 e 2 a forma mais 

usual de representação dos elementos citados. Ou seja, quando os autores referenciavam-se, 

por exemplo, aos elementos “necessidades” ou “esboços” estes eram seguidos na maioria das 

vezes por meio de representações textuais e imagens respectivamente. 

A tabela 3 apresenta os elementos classificados de acordo com os grupos criados. Além disso, 

ela apresenta o número de incidências na qual o elemento referido apareceu na compilação 

inicial realizada nas tabelas 1 e 2. 

Grupos Elementos Incidência 

Elementos 

textuais/produto 

Descrição de alto nível 

Atributos críticos 

Funcionalidade  

Diferencial 

Viabilidade técnica 

Desempenho 

Componentes do produto 

Interface entre componentes 

Tecnologia 

Lista de SSC’s 

Interface usuário/produto 

Tipo de produto 

Características do produto 

Requisitos técnicos 

Nome do produto 

Categoria do produto 

2 

1 

6 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Requisitos tecnológicos 

Limitações críticas do produto 

Pré-requisitos 

1 

1 

1 

Elementos 

textuais/mercado 

Custo meta  

Nome do produto 

Mercado alvo  

Identificação de usuário 

Benefício/necessidades 

Necessidade 

Pontos de venda 

Preço alvo 

Impacto no modelo de negócio 

Comparação com produtos existentes 

Comportamento do usuário 

Abrangência de mercado 

Declaração da necessidade/oportunidade 

Benefício chave 

Alternativa competitiva primária 

Declaração de diferenciação primária 

Frases atrativas do produto 

Análise competitiva 

Indicadores financeiros 

Canal de distribuição 

Produtos concorrentes 

Viabilidade de mercado 

2 

1 

4 

5 

6 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Elementos visuais 

Aparência 

Mock-up 

Esboços do produto 

Protótipos 

Componentes do produto 

Interface entre componentes 

Tecnologia 

Imagem do produto 

Modelagem de sketches em 3D 

Interface usuário/produto  

2 

2 

10 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Elementos de 

planejamento 

Entregas  

Alocação de responsáveis pelas entregas 

Alocação de responsáveis pelos componentes do 

produto 

1 

1 

 

1 

Tabela 3 - Classificação dos elementos pesquisados 

De acordo com a tabela 3 os elementos mais citados são: esboços do produto (10 vezes); 

benefícios/necessidades e funcionalidade (6 vezes); identificação de usuário (5 vezes); 

mercado alvo e protótipo (4 incidências cada) e, por fim, descrição de alto nível; desempenho; 

custo meta; preço alvo; comparação com produtos existentes (precisa ver este); benefício 

chave; mock-up; aparência e viabilidade técnica (2 incidências cada). 

Os elementos “requisitos operacionais” e “princípios norteadores” citados por Highsmith 

(2004) não foram classificados em nenhuma categoria por serem considerados tão abstratos 

que se sobrepunham a vários outros.  Sendo assim, foram excluídos da lista. Uma observação 

a ser feita fica por conta dos elementos “componentes do produto”, “interface entre 

componentes, “tecnologia”, “lista de Sistemas, Subsistemas e Componentes (SSC´s)”, 

interface entre componentes” e “interface entre produto e usuário” que puderam ser 

classificados em duas categorias (visuais e textuais), pois foram representados nos trabalhos 

encontrados de acordo com estas duas maneiras distintas. 

Devido à quantidade de elementos encontrados e impossibilidade de testar todos foi 

necessário a criação de critérios de exclusão e agrupamento para se diminuir a lista inicial e 
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consequentemente, tornar a lista manipulável. Os critérios utilizados para a exclusão e 

agrupamento dos elementos foram: 

 Similaridade – elementos semelhantes e que poderiam fazer parte de outro elemento mais 

abrangente foram agrupados; 

 Abstração e ausência de exemplos – elementos muito abstratos, com baixo nível de 

detalhe nas explicações dos autores e com ausência de exemplos nos trabalhos foram 

excluídos para facilitar a compreensão. 

 

 

A tabela 4 apresenta a compilação após o agrupamento e exclusão dos elementos. 

Grupos Elementos 

Elementos textuais/produto 

Descrição de alto nível 

Atributos críticos 

Funcionalidade 

Diferencial 

Viabilidade técnica 

Desempenho 

Componentes do produto 

Interface entre componentes 

Lista de SSC’s 

Tipo de produto 

Características do produto 

Nome do produto 

Categoria do produto 

Limitações críticas do produto 

Pré-requisitos 

Elementos textuais/mercado 

Custo meta 

Nome do produto 

Mercado alvo 

Cliente 

Benefício/necessidades 

Pontos de venda 

Comparação com produtos existentes 

Frases atrativas do produto 

Análise competitiva 

Canal de distribuição 

Elementos visuais 

Mock-up 

Esboços do produto 

Protótipos 

Componentes do produto 

Interface entre componentes 

Tecnologia 

Modelagem de sketches em 3D 

Interface usuário/produto 

Elementos de planejamento 

Entregas  

Alocação de responsáveis pelas entregas 

Alocação de responsáveis pelos componentes do produto 

Tabela 4 – Agrupamento dos elementos pesquisados 

A tabela acima possui em tese todos os elementos desejáveis para a elicitação da visão do 

produto. A partir deles pode-se chegar a uma definição mais operacional de visão, isto é, uma 
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definição que permita ir a campo e comparar as práticas utilizadas pelos profissionais de 

empresa.   

Um ponto a ser ressaltado seria de que os elementos constantes da tabela 4 são sugestões ou 

referências de elementos desejáveis que por ventura podem constar em uma visão do produto. 

Não se sabe atualmente se a ausência de algum causaria prejuízo ao projeto ou que a presença 

de todos seria garantia de sucesso. A construção da lista, porém, é um passo inicial para testar 

cada um dos elementos e maiores estudos são necessários para saber o real impacto deles na 

elicitação da visão do produto e no sucesso do projeto consequentemente. Por se tratar de um 

trabalho conceitual não há ainda resultados empíricos que possam mostrar o fator mediador 

destes elementos junto à visão do produto e como eles podem ser relacionados ao sucesso do 

projeto. No entanto, os indícios obtidos por meio da revisão bibliográfica realizada dão conta 

de que eles, em tese, ajudam na construção e elicitação da visão do produto e 

consequentemente aumentam as chances de sucesso do projeto. No longo prazo esta 

contribuição será útil também para Gerentes de Projeto. Eles podem a partir de agora 

considerar e avaliar a necessidade de uso de acordo com o tipo de projeto e tipo de produto a 

ser desenvolvido. 

A figura 2 apresenta de modo esquemático os grupos dos elementos da visão do produto 

sugeridos no presente trabalho. A figura 2 apresenta também uma sugestão de arranjo para os 

constituintes da visão do produto denominadas aqui de características. Estas características 

por sua vez podem ser divididas em fatores intervenientes (relativo ao contexto do projeto), 

elementos (caráter objetivo) e propriedades (caráter subjetivo).  

Visão do 
produto

Elementos  
visuais

Elementos 
textuais/produto

Elementos 
textuais/mercado

Elementos de 
planejamento

Propriedade 1

Propriedade 2

Propriedade 3

Propriedade 4

Propriedade 5

Propriedade n...Propriedade 6

Propriedade 7

Fator 

interveniente 1
Fator 

interveniente 2

Fator 

interveniente 3

Fator 

interveniente n...

 
Figura 2 – Arranjo das caraterísticas da visão produto 

Na figura pode-se observar que os grupos de elementos apresentados neste trabalho atuam 

como apoiadores na construção da visão do produto. A figura demonstra também a idéia de 

que há outras partes a serem desenvolvidas e que teoricamente influenciariam na elicitação da 

visão do produto. 

Outras características da visão do produto observadas na figura 2 são as propriedades. 

Diferentemente dos elementos estas propriedades seriam mais subjetivas e inerentes à visão, 

ou seja, elas seriam em menor número e sua presença condicionaria a existência da visão do 

produto. Já na parte mais externa da figura podem-se observar os fatores intervenientes. Estes 
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fatores seriam de espectro mais amplo como, por exemplo, ambiente organizacional, tipos de 

projeto/produto, perfis de membros de equipe e, em tese também poderiam impactar na 

criação da visão do produto indiretamente. 

A figura 2 mostra também que as propriedades podem fazer parte dos elementos (conjunto 

união entre elementos e propriedades). Ao mesmo tempo os fatores intervenientes poderiam 

impactar na visão do produto indiretamente por meio de sua atuação direta nos elementos e 

propriedades. 

9. Conclusões 

O trabalho apresenta um conjunto de elementos para a visão do produto que foram extraídos 

de vários trabalhos relatando basicamente dois aspectos: seus componentes e proposições de 

métodos para sua operacionalização. A contribuição principal do trabalho é a lista de 

elementos para a visão do produto. Ela se faz importante, pois abrange a compilação de vários 

trabalhos relacionados ao tema e indica para outros pesquisadores os principais elementos a 

serem considerados na visão do produto, ou seja, ela poupa esforços. Ela pode representar um 

primeiro passo para medir a eficiência do processo de criação da visão do produto. No 

entanto, ela ainda não é capaz de explicitar todo o problema de pesquisa. Ou seja, ela pode ser 

considerada um passo para a criação de um modelo teórico mais abrangente e que seja capaz 

de explicitar o fenômeno por completo. O que se nota também é que este modelo a ser 

desenvolvido contaria com outras características além dos elementos discutidos aqui. Estas 

características de cunho mais subjetivo também impactariam na elicitação da visão do 

produto. A lista de elementos proposta no presente trabalho possui caráter mais objetivo. 

Estes elementos são considerados  importantes para a construção da visão do produto, no 

entanto, são uma referência. Cabe ao gerente de projeto junto de sua equipe decidir quais dos 

elementos são mais importantes para o projeto que será desenvolvido. Um modo de facilitar 

esta tarefa será pelo entendimento das outras características que afetam a visão, ou seja, os 

fatores intervenientes e as propriedades. Este estudo fica como sugestão para trabalhos futuros 

que podem constatar em campo, por meio de questionários e observação direta a presença dos 

fatores intervenientes e propriedades para constituírem um modelo conceitual da visão do 

produto completo e capaz de nortear os gerentes e equipes de projeto na construção e 

elicitação da visão. 
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