
Priorize com seu cliente 
as demandas de forma 
eficaz



Quem
sou eu?
Helal Ferrari Cabral
Analista de negócios da Taller

Sistema de informação pela Unisul

No mercado desde 1997 (desenvolvedor)

Colaborador da Taller desde 2012



Como 
surgiu?

Esta ferramenta surgiu como um 

kaizen no nosso fluxo de trabalho 

no desenvolvimento, fluxo 

contínuo, usando Kanban.

https://blog.taller.net.br/taverna-taller-3-teoria-das-filas/
https://blog.taller.net.br/taverna-taller-3-teoria-das-filas/
https://blog.taller.net.br/os-principios-da-gestao-de-mudancas-do-kanban/


BVP
Business Value Point
É uma ferramenta que empodera o cliente na tomada de 
decisão do que deve realmente ser feito pela equipe de 
desenvolvimento, numa ótica estritamente de valor de 
negócios para dentro do projeto.



BVP



Como funciona?
A partir de quatro passos
● Análise de negócio

● Definição das dimensões de valor do BVP

● Pontuar as demandas

● Cadência de feedbacks (feedback loop)



Passo 1
Análise de negócio
● Levantamento e análise do projeto (StoryMap)

● Criação das demandas (Superficial)



Passo 2
Dimensões de valor do BVP
● Explicar o que é BVP para cliente (importante, rsrs)

● Entender com cliente quais serão as dimensões de 

valor do projeto

● Definir pesos para essas dimensões



Passo 3
Pontuar as demandas

BVP Ponderado = ((D1 * 1) + (D2 * 3) + (D3 * 3) + (D4 *5 ))/12



Passo 4
Cadência de feedback
● Está é atividade vital para o BVP funcionar, pois:

○ Reforça o engajamento do gerente/cliente ao BVP;

○ Reforça o Foco para o que é mais Eficaz;

○ Permite o ajuste na priorização das demandas conforme o 

projeto vai amadurecendo.



Benefícios e
desvantagens



Benefícios 

● Empoderamento do cliente;

● O desenvolvimento é 100% focado no 

valor de negócio;

● Melhora a comunicação com o cliente;

● Aliado ao uso do kanban e fluxo 

unificado, resulta em uma redução de 

desperdício de recursos.



Desvantagens

● Quando não há cultura do 

feedback loop;

● Modelo de operação do 

fornecedor não comporta 

mudanças repentinas na 

priorização de demandas.



BVP em 
nossos 
clientes



O BVP permitiu uma 

quantidade limitada 

de recurso se 

compartilhado de 

forma eficaz com um 

cliente que possui 

vários setores 

concorrendo
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Material de 
estudo

O que é BVP no desenvolvimento ágil?
bit.ly/o-que-e-bvp

BVP na prática
bit.ly/bvp-na-pratica

Taller Flix
bit.ly/tallerflix



Dúvidas?
Helal Ferrari

helal.ferrari@taller.net.br
@helalferrari

mailto:helal.ferrari@taller.net.br

