PRINCE2 Tema Business Case
O propósito do tema é estabelecer mecanismos para julgar se o
projeto é (e contínua sendo) desejável, viável e realizável como meio
para apoiar o processo de tomada de decisão sobre o investimento no
projeto e a manutenção desse investimento. Por isso mesmo, esse é
o principal tema PRINCE2 que apoia o princípio justificativa de
negócio contínua.
•
•
•

Desejável: Ou seja, determinar se este produto é realmente
necessário. (Vantagens versus desvantagens).
Viável: Similarmente, é possível entregar o benefício?
Realizável: Então, é possível realizar? Somos capazes de
entregar?

Assim, o tema visa responder a perguntas como:
•
•
•

Por que estamos fazendo este projeto? Ou seja, o que está
pegando?
Quais são as razões de negócio?
Quais são os benefícios para a organização? Como resultado, o
que ganharemos?

O Business Case no PRINCE2 é considerado o principal documento do
projeto, visto que de nada adianta conduzir um projeto seguindo
boas práticas e entregando o produto final supostamente desejado,
se no final das contas o que importa de fato, são os benefícios
organizacionais. Portanto, o Business Case fornece uma estrutura de
acompanhamento de maneira que a) o projeto traga de fato tais
objetivos organizacionais ou b) o projeto seja interrompido em
momento oportuno.
Exatamente, interrompido em momento
oportuno. Mais vale sua empresa parar com
a execução de um projeto que não trará os
objetivos esperados que concluí-lo a todo
custo e sua empresa não se beneficiar de
tais benefícios. Desembolsando um valor importante e mobilizando
recursos escassos para uma iniciativa identificada, em algum
momento, como sendo um projeto de menor relevância estratégica.
Através da estrutura do PRINCE2, e a maneira como foi elaborado o
Tema Business Case, sua empresa poderá identificar de antemão se o
projeto é realmente interessante ou não. Eventualmente, pode
acontecer do projeto parecer ser interessante no início, todavia se
mostrar pouco interessante mais para frente. Nesse último caso, a
estrutura do Business Case (e dos processos do PRINCE2, junto com
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os temas) permitirá que tal situação seja identificada e uma tomada
de decisão seja feita em prol da estratégia organizacional.
Claramente, esse post é apenas um resumo do tema PRINCE2 Tema
Business Case. Aprofunde-se no assunto e verá como a estrutura
poderá auxiliar seus projetos.
Saiba mais sobre PRINCE2 tema business case
Ou outros temas do prince2 - PRINCE2 Temas
Conheça o tema Organização: PRINCE2 tema organização
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