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RESUMO 

Nos mais diversos ramos de atividades, as empresas vêm utilizando o Modelo de 

Negócios para representar a estratégia da organização na entrega de valor e atender as 

necessidades de seus clientes e segmentos com eficiência organizacional e diferencial 

competitivo. O modelo de negócios apresenta-se como uma ferramenta conceitual muito útil 

para capturar, compartilhar e criar uma visão comum do modelo da organização. Os projetos 

são destaques nas questões estratégicas, pois através deles é possível materializar os objetivos 

estratégicos planejados e descritos no Modelo de Negócios da empresa. A avaliação do 

sucesso do projeto pode ser realizada considerando os objetivos de curtos e longos prazos, as 

incertezas associadas ao mercado e as tecnologias que podem afetar as expectativas em torno 

do sucesso do projeto. Esta pesquisa analisou a influência do modelo de negócios no sucesso 

do projeto em empresas nacionais e internacionais de diversos setores de atividades. Neste 

estudo, foi identificado cada uma das dimensões que constitui o Modelo de Negócios, bem 

como as dimensões do Sucesso do Projeto. Adicionalmente, foi verificada a contribuição da 

configuração do Modelo de Negócios no sucesso global do projeto e em cada uma das 

dimensões que compõe o sucesso do projeto. Esta pesquisa é de natureza aplicada, 

caracterizada como confirmatória-descritiva e os dados foram obtidas por meio de 

levantamento (Survey), utilizando como instrumento de pesquisa um questionário estruturado 

para a coleta dos dados. O questionário foi encaminhado a um universo composto por 

profissionais de vários ramos de atividade, com cargos de liderança e que já participaram de 

projetos, proporcionando um número de 181 respostas válidas. Foi utilizada a análise 

quantitativa para estudar os dados coletados na pesquisa, tendo a Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE) como método e o Partial Least Square - Structural Equation Modeling 

(PLS-SEM) como técnica para analisar os dados. Os resultados demonstraram que a 

configuração do modelo de negócios influencia positivamente o sucesso do projeto, 

explicando 46% dos efeitos no sucesso do projeto desenvolvidos em organizações de diversos 

ramos de atividades em diversos países. Como contribuição para a prática profissional foi 

proposto o Modelo de Avaliação dos Componentes do Modelo de Negócios. Este modelo tem 

como objetivo avaliar a maturidade de cada um dos componentes que constituem um Modelo 

de Negócios, auxiliando os gestores a diagnosticar quais componentes necessitam de ações 

para melhorar o nível de maturidade dos Modelos de Negócios em suas organizações. 

Palavras-chave: Modelo de Negócios, Sucesso do Projeto, Gerenciamento de Projetos, 

Modelagem de Equações Estruturais, PLS-SEM. 



 

 

ABSTRACT 

In a wide range of activities, companies have been using the Business Model to represent the 

organization's strategy in delivering value and meeting the needs of its clients and segments 

with organizational efficiency and competitive differential. The business model presents itself 

as a very useful conceptual tool for capturing, sharing and creating a common view of the 

organization model. The projects are prominent in the strategic issues, because through them 

it is possible to materialize the planned strategic objectives and described in the Business 

Model of the company. The evaluation of project success can be accomplished by considering 

short and long-term objectives, uncertainties associated with the market, and technologies that 

may affect expectations about project success. This research analyzed the influence of the 

configuration of the business model in the project success in national and international 

companies from different fields of activity. In this study, each of the dimensions that 

constitute the Business Model was identified, as well as the dimensions of the Project 

Success. Additionally, was verified the contribution of the Business Model configuration in 

the overall configuration of the Business Model and the contribution of the Project Success 

dimensions in the overall success of the Project.  

This research is of an applied nature, characterized as confirmatory-descriptive and the 

data were obtained through a survey, using as a research instrument a structured questionnaire 

for data collection. The questionnaire was sent to a universe composed of professionals from 

various fields of activity, with leadership positions and who have already participated in 

projects, providing a number of 181 valid answers. The quantitative analysis was used to 

study the data collected in the research, using the Structural Equation Modeling (SEM) as the 

method and the Partial Least Square (PLS-SEM) as a technique for analyzing the data. The 

results showed that the configuration of the business model has a positive influence to the 

project success, explaining 46% of the effects on the success of projects developed in 

organizations of several branches of activities in several countries. As a contribution to 

professional practice, was proposed the Business Model´s Components Evaluation Model. 

This model aims to assess the maturity of each components that constitutes a Business Model, 

helping managers to diagnose which components need action to improve the maturity of 

Business Models in their organizations. 

 

Keywords: Business Model, Project Success, Project Management, Structural Equation 

Modeling, PLS-SEM. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da economia global e o surgimento de novas tecnologias de 

informática e comunicação, novas formas de negociação foram criadas, proporcionando aos 

clientes, ávidos de expectativas e necessidades, uma gama de opções para atender seus 

anseios de consumo (Teece, 2010). Essas mudanças abrem a oportunidade para o 

desenvolvimento Modelo de Negócios (MN), para as empresas buscarem sucesso na entrega e 

captura de valor, com foco crescente em seus clientes, reavaliando suas proposições para 

capturar o valor e fornecer novos produtos, serviços e inovações (Teece, 2010). 

 Desde o início do século XXI, o uso do MN vem ganhando notoriedade e o mesmo é 

amplamente utilizado nas corporações como uma representação da sua estratégia para a 

geração de valor (M. Morris, Schindehutte, & Allen, 2005; Shafer, Smith, & Linder, 2005). 

Além de descrever o valor gerado a seus clientes, o MN abrange outros elementos 

fundamentais que suportam a geração de valor, como: os seus clientes alvo, a infraestrutura 

necessária, recursos e atividades essenciais e as estruturas de custos e receitas envolvidas em 

todos os elementos constituintes do MN (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

A conceituação do MN tem evoluído nos últimos tempos, tornando-se utilizada pelas 

empresas como “um sistema de atividades interdependentes que transcende o foco da empresa 

e estende suas fronteiras" (Christoph Zott & Amit, 2010, p. 216). O MN descreve a 

estruturação adotada por uma empresa na criação de valor por meio da exploração de 

oportunidades de negócios (Amit & Zott, 2001). O MN expressa a maneira como uma 

empresa e sua liderança pensam sobre os seus negócios e produtos, como todo o sistema irá 

funcionar, as decisões serão tomadas, as iniciativas serão realizadas e como as medições serão 

feitas, de maneira a fornecer um feedback importante para a direção (Magretta, 2002). Do 

ponto de vista gerencial, o MN equivale ao método cientifico – “você começa com uma 

hipótese, que, em seguida, testa em ação e revisa quando necessário” (Magretta, 2002, p. 5).  

Segundo George & Bock (2009), Osterwalder (2004) e Osterwalder, Pigneur, & Tucci 

(2005), empresas dos mais variados ramos de negócios vem utilizando o MN como uma 

ferramenta conceitual ou modelo para auxiliar na execução das suas estratégias, na entrega de 

soluções inovadoras e para proporcionar a geração de valor ao negócio e a seus clientes. 

Alguns autores que discorrem sobre MN argumentam que as mudanças tecnológicas, 

inovativas, de mercados e a necessidade de modificar o modus operandi das empresas, tem 
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contribuído para a adoção do MN (Ginty, Rayment, Hourd, & Williams, 2011; Kujala, Artto, 

Aaltonen, & Turkulainen, 2010; Larsen, Goldman, & Satchwell, 2012; Martínez-Torres, 

Toral, Barrero, & Cortés, 2010; Wikström, Artto, Kujala, & Söderlund, 2010). 

Novos MN estão surgindo na economia digital, proporcionando às organizações 

atuarem de forma diferenciada e inovadora fora de seus limites físicos (Martínez‐Torres et al., 

2010). Como exemplo, Wikström et al. (2010) abordam a adoção desses novos MN em 

empresas projetizadas, mostrando a importância de combinar os MNs pelas fronteiras 

organizacionais do negócio de maneira a possibilitar que as empresas estabeleçam novas 

estratégias e vantagens competitivas por meio da integração com o gerenciamento de projetos 

(GP).  

Dentre os novos MN, um que se tornou muito popular em diversas empresas, dos mais 

variados ramos de atividade, foi o MN elaborado por (Osterwalder & Pigneur, 2010). Na 

criação do modelo, os autores identificaram e compararam as dimensões que constituem 

diversos MN e que ocorriam com maior incidência na literatura que trata o assunto. Dessa 

análise, identificaram nove dimensões que eram comuns aos diversos modelos, dando origem 

ao novo modelo, conforme segue: proposta de valor, cliente-alvo, canal de distribuição, 

relacionamento, atividades-chave, competência essencial, rede de parceiros, estrutura de 

custos e Fonte de Receitas (Osterwalder et al., 2005).  

Muitos estudos revelam que os projetos falham por não alcançarem seus objetivos, 

deixando seus clientes insatisfeitos e as equipes desgastadas (Venugopal, 2005). Um exemplo 

é o Chaos Manifesto, um relatório anualmente elaborado com foco em Tecnologia da 

Informação (TI), que tem demonstrando um aumento na taxa de sucesso nos projetos de TI 

(The Standish Group, 2013). Segundo o relatório, esses resultados se devem ao fato de haver 

um olhar diferenciado na condução dos projetos, no qual os processos, métodos, habilidades, 

custos, ferramentas, decisões, otimização, influências internas e externas e a química da 

equipe influenciam no Sucesso do Projeto (SP) (The Standish Group, 2013).  

Com a necessidade das empresas desenvolverem novos produtos e melhorarem seus 

processos, grandes investimentos em GP são realizados pelas organizações em GP, tornando-

o parte das suas atividades centrais para alcançar seus objetivos estratégicos (Sauser, Reilly, 

& Shenhar, 2009). Os projetos são diferenciados por muitos aspectos como complexidade, 

tamanho, risco, geografia, tecnologia requerida, restrições financeiras, de custo e prazo, dentre 

outros. Apesar dos diferentes aspectos que envolvem um projeto, o sucesso em sua gestão 

nem sempre está correlacionado ao sucesso obtido após a sua execução, embora se deva 

considerar que o sucesso em gestão de projetos deveria levar ao SP (Shenhar & Dvir, 2010). 
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No contexto de GP, Kerzner (2013) destaca que tanto o departamento de TI como o 

departamento de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) caracterizam-se por serem quase 

totalmente direcionadas por projetos e apresentarem pouca resistência ao GP. 

Para Shenhar (2001) os projetos apresentam características distintas, contextos, 

dimensões e incertezas que os tornam únicos. Em estudo elaborado por Shenhar & Dvir 

(2010), é proposto um modelo que liga o SP à vantagem competitiva. Argumentam que 

muitos dos projetos são estratégicos e nesses casos devem adotar uma avalição que considere 

os objetivos de curto e longo prazo para a avaliação do SP, considerando as incertezas 

tecnológicas e de mercados que afetam os projetos (Shenhar & Dvir, 2010). O modelo de 

Shenhar & Dvir (2010) é composto por cinco dimensões: (1) Eficiência; (2) Impacto no 

Cliente; (3) Impacto na Equipe; (4) Sucesso Comercial e Direto e (5) Preparação para o 

Futuro.  

A globalização dos mercados e a dinâmica com que a TI evolui requer que as 

empresas preparem-se para enfrentar a concorrência nas demandas locais de baixo custo em 

várias partes do mundo, intensificando a demando por projetos em quase todos os setores da 

sociedade e levando os projetos a ocupar um papel de destaque nas organizações (Shenhar & 

Dvir, 2010). Por meio dos projetos, novos produtos podem ser lançados, melhorias podem ser 

executadas em produtos existentes e investimentos em infraestrutura podem ser feitos, 

possibilitando à organização implantar uma estratégia, realizar novas mudanças, obter um 

impulso em direção à inovação e obter vantagem competitiva (Shenhar & Dvir, 2010). A 

necessidade de crescer e inovar ampliou a utilização de projetos em empresas dos mais 

diversos ramos de atividades que procuram atender às necessidades de consumidores 

exigentes e ávidos por uma variedade de novos produtos e serviços (Shenhar & Dvir, 2010). 

Shenhar & Dvir (2010) consideram que projetos ocupam uma posição de destaque nas 

organizações pelo fato de cada vez mais dependerem dos projetos para serem melhor que a 

concorrência, oferecendo grandes oportunidades à organização para se posicionar 

competitivamente. Pelas capacidades dos projetos em permitir à organização um novo 

posicionamento frente a concorrência, gerar inovações, melhorar aspectos comerciais, tornar-

se eficiente, mais forte, inovadora e melhor, os projetos são comparados a motores que 

impulsionam as organizações a um novo patamar de sucesso (Shenhar & Dvir, 2010).  

Considerando que a avaliação do SP depende de fatores dimensionais (Shenhar & 

Dvir, 2010) e que o GP é tido como um elemento vital para as empresas alcançarem os 

objetivos estratégicos (Kerzner, 2013; Sauser, et al., 2009), permitindo uma forma de 

operacionalizar a lógica de seu MN, materializar a proposta de valor a seus clientes, 
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desenvolver novos produtos e melhorar os processos (Sauser et al., 2009), esta pesquisa 

verificou a influência do MN no SP em organizações nos diversos setores da economia. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

Nos tempos atuais, a competição entre as organizações não está mais restrita aos 

mercados locais e regionais, influenciando e repercutindo nas inter-relações de empresas 

globais e podendo envolver agentes muito distantes fisicamente (Laurindo, 2005). Esse 

contexto faz com que cada vez mais, as empresas procurem melhorar suas estruturas, 

operações, e gestão para otimizar seus resultados e promover maior valor à empresa e seus 

clientes, de forma diferenciada e dentro da estratégia organizacional (Siqueira & Crispim, 

2014).  

A utilização do MN tem exercido papel estratégico nas organizações para melhorar 

aspectos econômicos, da entrega de valor, e performance, além de estar fortemente associado, 

no nível estratégico, às questões de inovação, tecnológicas e P&D, seja para os desafios 

presentes como os futuros enfrentados pela organização (Ginty et al., 2011; Kujala et al., 

2010; Larsen et al., 2012; Martínez‐Torres et al., 2010; Wikström et al., 2010).  

O tema MN é um tema bem explorado entre os estudiosos, despertando interesse 

contínuo e crescente na comunidade científica para melhorar a estratégia das empresas 

(Klang, Wallnöfer, & Hacklin, 2014). Entretanto, diferentes conceituações e visões sobre a 

sua classificação (em relação a outros assuntos nas ciências de gestão), sua classificação e 

configuração, são percebidas por meio da recorrência e tensões geradas acerca do tema 

(Klang et al., 2014). 

As divergências, tensões e recorrência no estudo do tema proporcionou o 

aprofundamento no tema e alguns conceitos ficaram bem estabelecidos para a comunidade 

científica e usuários do MN (Klang et al., 2014). As associações que se destacam na utilização 

do MN estão principalmente relacionadas à estratégia da empresa e à entrega de valor, mas 

também é utilizada por alguns estudiosos para: enfatizar o MN como uma representação (M. 

Morris et al., 2005; Shafer et al., 2005), como um modelo estrutural para ajudar na execução 

da estratégia de forma a proporcionar valor ao negócio e seus clientes (Afuah & Tucci, 2003), 

além de outras definições que demonstram a riqueza do tema nas questões estratégicas e de 

entrega de valor.  
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Segundo Klang et al. (2014), o MN apresenta pluralidade em suas inúmeras 

constituições, gerando falta de consenso sobre o que constitui o MN. Em meio a esta 

pluralidade de MNs, os autores têm contribuído com o entendimento das relações do conceito 

do MN e seus constituintes Klang et al. (2014). O MN procura tratar os artefatos de sua esfera 

interna que influenciam o relacionamento com stakeholders ligados à missão e aos conceitos 

centrais da empresa (Applegate, 2001; Hamel, 2000; Viscio & Pasternack, 1996) e às 

atividades ligadas a tomada de decisão nos níveis gerenciais e operacionais (Casadesus-

Masanell & Ricart, 2010; Chatterjee, 2005). 

Na constituição do MN também são considerados os mecanismos que influenciam as 

relações da empresa com as partes interessadas externas à organização, que contribuem na 

lógica para a proposição de valor (Yunus, Moingeon, & Lehmann-Ortega, 2010), nos fluxos 

de valor e mecanismos para a captura de valor (Dahan, Doh, Oetzel, & Yaziji, 2010), nas 

funções de infraestrutura (Hedman & Kalling, 2003; Mahadevan, 2000) e governança 

(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).  

Outro elemento que ajuda a classificar os MNs são os stakeholders. Os stakeholders  

estão além da esfera interna e limites da empresa, mas participam no modelo operacional da 

empresa através da captura de mercado-alvo e seus segmentos específicos (Dahan et al., 2010; 

Teece, 2010). Os stakeholders externos podem ser constituídos dos parceiros e fornecedores 

da empresa (Björkdahl, 2009; Dahan et al., 2010), assim como os concorrentes que 

contribuem na construção do MN (Hedman & Kalling, 2003).  

Apesar da falta de consenso sobre o que constitui o MN, a conceituação apresenta 

aceitação geral quanto aos componentes proposição de valor, recursos e clientes-alvo (Dahan 

et al., 2010; Demil & Lecocq, 2010; Svejenova, Planellas, & Vives, 2010), porém a 

diversidade de MNs sugerem novos componentes para a composição do MN (Casadesus-

Masanell & Ricart, 2010; Doz & Kosonen, 2010; McGrath, 2010), além de enfatizar a 

utilização dos constituintes organizacionais internos bem relacionados a um conhecimento 

maior dos mecanismos relacionais, parceiros e fornecedores para a constituição do MN 

(Klang et al., 2014). 

A utilização do GP vem ganhando notoriedade e cresce em diversos setores da 

economia de diversos países como forma de estruturar o trabalho e constituindo-se como 

diferencial no desenvolvimento organizacional (Winter, et al., 2006) e como meio para 

viabilizar a estratégia da empresa (Kerzner, 2013; PMBoK PMI, 2013). 

Segundo Ika (2009), não existe consenso sobre o que constitui o “sucesso do projeto” 

ou “insucesso do projeto”, tornando-se um grande desafio para os estudiosos à investigação 
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desses conceitos. Nos anos 80, os autores argumentavam que era difícil e desafiador chegar a 

um consenso sobre a definição de SP, pois a literatura existente não abordava com 

regularidade os conceitos de gerenciamento de projetos e de SP (Pinto & Slevin, 1988; Wells, 

1988). O SP é um conceito ambíguo, ligado a um contexto especifico, com características 

multidimensionais e difícil de estabelecer uma definição por completo (Ika, 2009). 

Com a evolução do gerenciamento de projetos novos critérios foram adotados para  

avaliar o SP, deixando de considerar somente os critérios do triangulo de ferro (tempo custo e 

qualidade) para avaliar outras dimensões, dando um aspecto multidimensional para avaliação 

dos projetos, como: satisfação do cliente (Baker, Murphy, & Fisher, 2008), realização dos 

objetivos estratégicos da organização, satisfação dos usuários finais, parceiros e fornecedores 

que estão envolvidos e se beneficiam com os projetos, demonstrando a necessidade em 

considerar outras condições na avalição do SP (Baccarini, 1999; Lim & Mohamed, 1999; 

Lipovetsky, Tishler, Dvir, & Shenhar, 1997). 

Shenhar & Dvir (2010) advertem que o grande número de insucesso nos projetos torna 

imperativo que a organização seja mais cuidadosa com suas atividades relacionadas a projetos 

e ao diferencial competitivo que pode proporcionar. As empresas conseguem explorar os 

resultados de suas operações de forma eficiente por um determinado tempo, contudo há a 

necessidade de investir em novos projetos para desfrutar tecnologias e resultados comerciais 

que estejam atrelados ao planejamento e estratégia da organização (Shenhar & Dvir, 2010). 

Nota-se que o MN é um elemento associado à estratégia e utilizado por diversas 

empresas nos mais variados ramos de atividades (George & Bock, 2009; Osterwalder, 2004; 

Osterwalder et al., 2005) como uma representação da estratégia para a geração de valor (M. 

Morris et al., 2005; Shafer et al., 2005) constituída por componentes que variam e se adequam 

entre os diversos MNs (Klang et al., 2014) que interagem entre si (Christoph Zott & Amit, 

2010) para suportar a geração de valor e lucratividade da organização (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). Cada vez mais os projetos tem se constituído como diferencial para o sucesso 

comercial e para a execução da estratégia das empresas (Carvalho & Rabechini Jr, 2011; 

Shenhar & Dvir, 2010). A avaliação do SP evoluiu e considera uma abordagem contingencial 

com perspectivas multidimensionais para medir os resultados e benefícios dos projetos no 

curto e longo prazos (Shenhar & Dvir, 2010). 

A relação entre MN, GP e o SP é um tema pouco explorado pelos estudiosos. Os 

estudos que tratam dessa relação estão associados principalmente às empresas dos ramos de 

tecnologia e energia que necessitam inovar e buscam soluções alinhadas à sua estratégia 

(Kujala et al., 2010; Wikström et al., 2010). Essas empresas utilizam o GP para adequar a 
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empresa às mudanças tecnológicas, inovar, entregar valor e melhorar a performance de suas 

operações para poder enfrentar a concorrência num mundo de rápidas mudanças (Ginty et al., 

2011; Kujala et al., 2010; Larsen et al., 2012a; Martínez‐Torres et al., 2010; Wikström et al., 

2010). Shenhar & Dvir, 2010).  

Verifica-se a existência da oportunidade de ampliar e enriquecer este estudo, 

pesquisando outros setores de atividades que utilizam o MN e buscam sucesso nos mais 

variados tipos de projetos desenvolvidos e utilizados para suas organizações. Com base no 

problema de pesquisa exposto, a seguir, é apresentada a questão de pesquisa.  

 

1.1.1 Questão de Pesquisa 

Em face da contextualização e problemática apresentada sobre Modelo de Negócios e 

Sucesso do Projeto, este estudo propõe a seguinte questão de pesquisa:  

Existe influência do modelo de negócios no sucesso do projeto em organizações? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar a influência do modelo de negócios no 

sucesso do projeto em organizações nos diversos setores da economia. 

1.2.2 Específicos 

Os objetivos específicos desta pesquisa desdobram-se em:  

(i) Identificar cada um dos componentes do Modelo de Negócios; 

(ii) Identificar cada uma das dimensões do Sucesso do Projeto; 
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(iii) Analisar a contribuição dos componentes do Modelo de Negócios na 

configuração global do Modelo de Negócios; 

(iv) Analisar a contribuição das dimensões do Sucesso do Projeto no sucesso global 

do Projeto. 

(v) Analisar a relação entre o Modelo de Negócios e o Sucesso do Projeto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO DO TEMA 

No mundo atual, os MN tornaram-se uma importante ferramenta para a estratégia das 

organizações, atuando como uma ponte que auxilia o alinhamento entre a estratégia de 

negócios, negócios organizacionais e a tecnologia (Osterwalder et al., 2005). O MN auxilia a 

demonstrar a lógica comercial na criação de valor para os clientes e / ou para as partes 

envolvidas na oferta de produtos e serviços para satisfazer às necessidades dos segmentos 

alvos (Amit & Zott, 2001; Magretta, 2002; Osterwalder et al., 2005; Petrovic, Kittl, & 

Teksten, 2001), com o envolvimento coordenado e colaborativo de parceiros e outras 

empresas nas transações (Amit & Zott, 2001; Bouwman, 2002; Gordijn, Akkermans, & Van 

Vliet, 2001), estruturada para o fornecimento de produtos e serviços (Timmers, 1998) e com o 

gerenciamento e controle dos custos e receitas para sustentar e melhorar novas receitas 

(Linder & Cantrell, 2000; Rappa, 2001). 

O alinhamento dos projetos à execução dos objetivos estratégicos da organização não 

é uma tarefa simples na missão de entregar os projetos aderentes às necessidades do negócio. 

Periodicamente, a alta administração é desafiada a desenvolver e aprimorar habilidades para 

compor um portfólio de projetos alinhados com o MN da organização, contribuindo para o 

alcance dos resultados e benefícios da organização (Shenhar & Dvir, 2010). 

Projetos diferem em tamanho, especificidade e complexidade, assim, os critérios para 

medir o sucesso variam de projeto para projeto (Müller & Turner, 2007), o que torna 

improvável que haja comum acordo para um conjunto universal de critérios para o SP 

(Westerveld, 2003). Além disso, o SP é influenciado por meio das interações entre as pessoas, 

projeto, equipe e o sucesso organizacional, além das competências, qualidade do trabalho em 
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equipe, escopo do projeto, custo e gestão do tempo (Söderland, Geraldi, Müller, & Jugdev, 

2012).  

Considerando que a relação entre MN e SP é pouco explorada e que a maioria dos 

estudos estão concentrados principalmente nas áreas de tecnologia e energia (Kujala et al., 

2010; Wikström et al., 2010), existe a oportunidade de ampliar as pesquisas em outros setores 

de atividades que utilizam o MN e empreendem diferentes tipos de projetos para a execução 

de sua estratégia.  

Diante do contexto apresentado, que discorre sobre a importância de adotar MN 

ajustados à estratégia da empresa e seus negócios e que os projetos podem ser utilizados como 

vetores e diferencial para realizar a estratégia de uma empresa (Carvalho & Rabechini Jr, 

2011; PMBoK PMI, 2013; Shenhar & Dvir, 2010), buscou-se verificar a influência do MN no 

SP em organizações dos diversos setores da economia nacional e internacional.  

A seguir é apresentado como esta pesquisa foi estruturada.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Além deste capitulo introdutório, onde é mostrado o problema de pesquisa, objetivos e 

justificava para o estudo, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: o capítulo dois 

discorre sobre o referencial teórico utilizado para fundamentar este trabalho, utilizando a 

revisão bibliográfica para explorar os eixos MN e SP; o capítulo três apresenta e descreve os 

métodos e técnicas de pesquisa, modelo teórico da pesquisa, definição das hipóteses e modelo 

conceitual proposto, que norteou a estruturação da pesquisa para a coleta e análise de dados; o 

capítulo quatro apresenta os resultados da pesquisa, com base nos dados coletados; o capítulo 

cinco contém a discussão dos resultados; o capítulo seis apresenta as contribuições para a 

prática e o capítulo sete a conclusão. 

No próximo capítulo, será abordado o referencial teórico que foi utilizado como a base 

desta pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo cobre o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa, estando 

subdividido em três seções. A primeira aborda sobre MN, a segunda sobre SP e a terceira 

sobre a relação entre o MN e o SP. 

 

2.1 MODELO DE NEGÓCIOS 

Desde o início do século vinte e um, o conceito de MN vem alcançando maior 

notoriedade e atraindo um maior número de estudiosos, disciplinas acadêmicas e áreas de 

práticas profissionais (Shafer et al., 2005). Alguns autores consideraram o conceito MN 

relativamente novo na literatura de gestão estratégica (Osterwalder, 2004; Zott & Amit, 

2008), outros destacaram que MN conseguiu obter maior importância a partir do surgimento 

das empresas dot.com (Demil & Lecocq, 2009; Doganova & Eyquem-Renault, 2009; Yip, 

2004).  

Mesmo despertando maior interesse, MN não obteve uma aceitação comum sobre o 

que o constituía, havendo a necessidade de avançar em novas pesquisas para desenvolver o 

assunto quanto a sua definição e conceituação (Chesbrough, 2007; Morris, Schindehutte, & 

Allen, 2005; Osterwalder, 2004; Schweizer, 2005). Shafer et al. (2005) destacam que, embora 

alguns estudiosos ofereçam definições do termo MN, essas definições parecem não ser 

plenamente aceitas na comunidade empresarial.  

Dentre as definições utilizadas pra MN, pode-se destacar: uma declaração (Stewart & 

Zhao, 2000), uma descrição (Applegate, 2001; Weill & Vitale, 2001), uma representação (M. 

Morris et al., 2005; Shafer et al., 2005), uma arquitetura (Dubosson-Torbay, Osterwalder, & 

Pigneur, 2002; Timmers, 1998), uma ferramenta conceitual ou modelo (George & Bock, 

2009; Osterwalder, 2004; Osterwalder, Pigneur, & Tucci, 2005), um modelo estrutural (Amit 

& Zott, 2001), um método (Afuah & Tucci, 2003), um quadro (Afuah, 2004), um padrão 

(Brousseau & Pénard, 2007), e um conjunto (Seelos & Mair, 2007).  

Considerando o MN e suas relações com o GP, as empresas projetizadas tem buscado 

o desenvolvimento de MN adequados à entrega de projetos que gerem valor para a 

organização e seus clientes (Kujala et al., 2010; Wikström et al., 2010). Nas empresas 

projetizadas os MN são utilizados como uma ferramenta conceitual (George & Bock 2009; 
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Osterwalder, 2004; Osterwalder, Pigneur, & Tucci, 2005), com vista a auxiliar as companhias 

na execução da sua estratégia, entregar soluções inovadoras e proporcionar valor para o 

negócio e seus clientes. As empresas buscam por meio do benchmarking e de estudos o 

conhecimento e a experiência adquiridos por outras empresas quando vão implementar seus 

MN (Larsen et al., 2012).  

Fatores que influenciam a utilização de MN são: as mudanças tecnológicas, 

turbulência dos mercados e o modus operandi de companhias de vários ramos de atividade, 

como: tecnologia da informação (Martínez‐Torres et al., 2010), telecomunicações (Wikström 

et al., 2010), energia (Larsen et al., 2012) e medicina regenerativa (Ginty et al., 2011). Esses 

ramos de atividades buscam materializar suas entregas e soluções com MN inovadores e 

gestão de projetos adequados às mudanças tecnológicas e a otimização do negócio. 

Corroborando Ginty et al. (2011a); Kujala et al. (2010); Larsen et al. (2012); Martínez‐Torres 

et al. (2010) e Wikström et al. (2010), consideram que a utilização de MN está associada a 

dois propósitos principais: (1) inovação, incluindo tecnologia, gestão, pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços e (2) níveis de estratégia organizacional: 

performance, resultados e entrega de valor.  

Segundo Martínez‐Torres et al. (2010), novos MNs estão surgindo na economia 

digital, onde as tecnologias baseadas na internet proporcionam um novo modo de trabalho, 

permitindo às pessoas desempenharem suas funções de trabalho fora dos limites da 

organização. Esses MNs também possibilitam o surgimento de idéias inovadoras e o 

gerenciamento das entregas dos projetos de forma virtual e comunitária, integrando os 

membros da equipe e o ambiente social para a criação de valor (Martínez‐Torres et al., 2010).  

A diversidade de MN é abordada no estudo de Wikström et al. (2010) para as 

empresas que atuam de forma projetizada. Este trabalho utiliza um estudo de caso múltiplo 

para analisar seis empresas com dezenove MNs diferentes, comparando-os por meio de um 

framework. Os resultados demonstram a importância de abordar a combinação de MNs 

através das fronteiras organizacionais do negócio. No artigo de Kujala et al. (2010), é 

abordada a importância que os fornecedores têm nas entregas dos projetos, contribuindo para 

a criação de valor. Este estudo sugere soluções específicas de MNs que são compostos por 

seis elementos-chave (componentes) e uma tipologia desenvolvida com cinco soluções 

específicas de MN. 

 

Na figura 1, estão algumas das definições utilizadas para MN. 
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Autor (es), Ano Definição 

Timmers, 1998 O modelo de negócio é "uma arquitetura do produto, serviço e os fluxos de informação, 

incluindo uma descrição dos vários atores de negócios e seus papéis; uma descrição dos 

benefícios potenciais para os vários atores de negócios; uma descrição das fontes de 

receita "(p. 2). 

 

Amit & Zott, 2001; 

Zott & Amit, 2010 

O modelo de negócio descreve "o conteúdo, estrutura e governança das operações 

concebidos de modo a criar valor através da exploração de oportunidades de negócio" 

(2001: 511). Baseado no fato de que as transações se conectam às atividades, os autores 

evoluíram ainda mais esta definição para conceituar modelo de negócio de uma empresa 

como "um sistema de atividades interdependentes que transcende a empresa focal e se 

estende suas fronteiras" (2010: 216). 

Henry Chesbrough 

& Rosenbloom, 

2002 

O modelo de negócio é "a lógica heurística que liga potencial técnico com a realização de 

valor econômico" (p. 529). 

Magretta, 2002 Os modelos de negócio são "histórias que explicam como as empresas funcionam. Um 

bom modelo de negócio responde a velhas questões de Peter Drucker: Quem é o cliente? 

E o que faz o valor do cliente? Ele também responde às questões fundamentais todo 

gerente deve perguntar: Como podemos fazer dinheiro nesse negócio? Qual é a lógica 

económica subjacente que explica como podemos entregar valor aos clientes a um custo 

adequado? "(P. 4). 

(M. Morris et al., 

2005) 

Um modelo de negócio é uma "representação concisa de como um conjunto inter-

relacionado de variáveis de decisão nas áreas de estratégia de risco, arquitetura e 

economia são dirigidas a criar vantagem competitiva sustentável em mercados definidos" 

(p. 727). Ele tem seis componentes fundamentais: a proposição de valor, clientes, 

processos internos / competências, posicionamento externo, modelo econômico e fatores 

pessoais / investidores. 

Johnson, 

Christensen, & 

Kagermann, 2008 

Modelos de negócios "consistem em quatro elementos interligados, que, em conjunto, 

criar e entregar valor" (p. 52). Estas são: a proposição cliente valor, fórmula de lucro, os 

principais recursos e processos-chave. 

Casadesus-

Masanell & Ricart, 

2010; Teece, 2010 

 

"Um modelo de negócio é....um reflexo da estratégia realizada da empresa "(p. 195). 

"Um modelo de negócio articula a lógica, os dados e outras evidências que suportam uma 

proposta de valor para o cliente, e uma estrutura viável de receitas e custos para a empresa 

entregar esse valor" (p. 179). 

Figura 1.Definições utilizadas para Modelo de Negócios. 

Fonte: adaptado de Zott, Amit, & Massa (2011, p. 1024). 

 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO MODELO DE 

NEGÓCIOS 

Segundo Klang et al. (2014), o MN se tornou popular nas áreas de gestão e negócios, 

mas mesmo com todo o sucesso alcançado, o assunto gera contradição entre o interesse 

crescente no assunto e crítica exagerada. As discussões e tensões entre os acadêmicos ajudam 

a ampliar e aprofundar a literatura sobre o tema, demonstrando sua riqueza, diversidades 

teóricas, as classificações de seus componentes e o núcleo conceitual sobre o qual está 
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pautada sua constituição e configuração (Klang et al., 2014). Apesar da contradição envolvida 

na conceituação do MN, autores têm desenvolvido novas inferências para esse conceito de 

gestão, estimulando pesquisas integradas e diversas perspectivas que o assunto abrange 

(Klang et al., 2014). 

Segundo Saussure (1916), a semiótica é uma ciência que investiga sinais e símbolos 

utilizados no dia a dia da coletividade e nas suas interações, considerando a linguagem como 

um sistema de sinais que expressam e transmitem pensamentos ou idéias. Com a combinação 

das palavras (sinais), ocorre a transmissão de significado na interação direta e indireta das 

entidades sociais, reforçando sua utilização para analisar e investigar o funcionamento dos 

sinais nas relações humanas ou em ambientes específicos, como: indivíduos, grupos ou 

organizações (C. W. Morris, 1938). 

Segundo Morris (1938), é possível analisar os relacionamentos dos sinais em diversos 

níveis. Isso se dá por meio da percepção e distinção dos sinais que estão em um mesmo nível 

e em diferentes níveis, utilizando a análise da sintaxe/sintática. Baseado nessa conceituação e 

distinção elaborada por Morris (1938), três tipos de relacionamento podem ser utilizados entre 

os sinais para analisar um “MN”: (1) relação entre sinais do mesmo nível; (2) relação de um 

sinal composto com os sinais que estão em níveis abaixo (subordinados) e, (3) entre os sinais 

subordinados que estão num mesmo nível e sob o sinal composto (Klang et al., 2014).  

Exemplificando, segue a denominação dos três níveis de relacionamentos que podem 

ser atribuídos aos MN (Klang et al., 2014):  

(i) Classificação: para os sinais que se encontram no mesmo nível que o sinal 

composto “MN”, pois relaciona o conceito MN ao nível de outras teorias 

administrativas que podem ser utilizados com outros conceitos para prever e 

descrever um fenômeno;  

(ii) Constituição: para a relação que ocorre entre o sinal composto “MN” e seus 

sinais subordinados (os quais são denominados componentes ou constituintes) 

e;  

(iii) Configuração: para a relação entre os sinais subordinados encontrados abaixo 

do sinal composto “MN”.  

 

Comparando a sintaxe de vários trabalhos acadêmicos, é possível sintetizar os temas 

recorrentes e os discordantes que ocasionam aceite e tensões na classificação, constituição e 

configuração nos conceitos utilizados para o MN (Klang et al., 2014). Na figura 2, são 
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apresentados os relacionamentos da sintaxe da conceituação do MN dentro das ciências 

administrativas. 

 

 

Figura 2. Classificação, constituição e configuração do Modelo de Negócios. 

Fonte: Klang et al. (2014). 

 

2.2.1 Classificação do Modelo de Negócios 

Na revisão sistemática e exploração dos antecedentes realizados por Klang et al. 

(2014), a “classificação” do MN, buscou olhar a fundo o conceito, descrever sua composição 

e seu delineamento em relação a outros conceitos de administração, revelando que os temas 

conceituais mais recorrentes nos três níveis das relações (classificação, constituição e 

configuração), são: (1) estratégia; (2) valor; e (3) a especificação da natureza do MN e sua 

definição como um sucesso. 

Outros destaques no estudo de Klang et al. (2014) dizem respeito à forma integrativa 

do MN, à forte contribuição que o MN traz para a geração de valor e auxiliando a empresa na 

lógica de descobrir e fazer escolhas estratégicas. Entretanto, identifica-se uma falta de 

unanimidade no assunto e tensões entre os estudiosos, demonstrando que é um assunto 

amplamente debatido, convergente e divergente quanto a sua essência, associação a outras 

teorias, estratégia e benefícios (Klang et al., 2014).  
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2.2.2 Constituição de modelo de negócio  

Segundo Klang et al. (2014), a constituição do MN é um tema recorrente entre os 

estudiosos e utilizado para identificar a relação entre o conceito MN e seus constituintes, 

ajudando a empresa no entendimento do conceito e no estabelecimento de seus limites (Van 

de Ven, 2007). Muitos autores referem-se aos constituintes do MN como “componentes” 

(Amit & Zott, 2001; Linder & Cantrell, 2000; Magretta, 2002; Osterwalder et al., 2005) e é 

possível encontrar mais de uma centena de descrições sobre componentes, mostrando a 

heterogeneidade sobre o tema.  

Segundo Klang et al. (2014), três assuntos predominam e ocorrem com maior 

frequência sobre os componentes do MN, ajudando a classificá-los quanto a sua posição e 

papel (Artefatos internos, Mecanismos relacionais e Stakeholders externos). 

Os Artefatos internos são referentes à esfera interna da empresa e influenciam o 

relacionamento com os parceiros e fornecedores. Em muitos casos, os artefatos estão ligados à 

missão, conceito geral ou aos objetivos centrais da empresa (Applegate, 2001; Hamel, 2000; 

Viscio & Pasternack, 1996); às atividades gerenciais para a tomada de decisão e sua operação 

(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Chatterjee, 2005); para alavancar recursos 

organizacionais, tecnologias e recursos incorporados (Chatterjee, 2005; Doz & Kosonen, 

2010; Teece, 2010; Viscio & Pasternack, 1996; Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010) e aos fatores 

internos relacionados às capacidades (Morris et al., 2005). 

Os Mecanismos relacionais influenciam as relações da empresa com as partes 

interessadas externas que participam em suas transações e ajudam na determinação da 

proposição de valor (Yunus et al., 2010); nos fluxos de valor e na lógica econômica dos 

mecanismos para a captura do valor (Dahan et al., 2010); e com a estrutura de governança 

para apoiar as escolhas da liderança (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010) e estendendo-se às 

funções de infraestrutura, como: abastecimento, produção e logística (Hedman & Kalling, 

2003; Mahadevan, 2000). 

Os Stakeholders externos estão além da esfera empresarial e limites da empresa, mas 

participam no modelo operacional da empresa através da captura de mercado-alvo e seus 

segmentos específicos (Dahan et al., 2010; Teece, 2010); se beneficiando do valor gerado pela 

empresa (Shin & Park, 2009; Teece, 2010), constituindo-se de parceiros e fornecedores da 

empresa (Björkdahl, 2009; Dahan et al., 2010), bem como importantes competidores que 

contribuem indiretamente na formação e construção do MN (Hedman & Kalling, 2003). 
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Mesmo havendo várias constituições de MN e não existindo consenso e aceitação 

geral entre os estudiosos sobre quais são os constituintes do MN, os componentes proposição 

de valor, recursos e clientes-alvo são descritos em muitos dos trabalhos (Dahan et al., 2010; 

Demil & Lecocq, 2010; Svejenova et al., 2010), bem como novos elementos são sugeridos 

para compor o MN pelo fato do assunto não ter se esgotado (Casadesus-Masanell & Ricart, 

2010; Doz & Kosonen, 2010; McGrath, 2010). Segundo Klang et al. (2014), as pesquisas 

demonstram que o MN enfatiza os constituintes mais próximos da empresa e indicam uma 

preferência teórica dos estudiosos em formar o conceito do MN com elementos 

organizacionais internos e com o conhecimento das relações com os seus parceiros e 

fornecedores externos. 

 

2.2.3 Configuração do modelo de negócio 

Segundo Klang et al. (2014), o termo "configuração" é complexo, pois os elementos 

envolvidos no conceito exercem interdependência entre si e sua ocorrência pode manifestar-se 

de diferentes maneiras. Klang et al. (2014) aponta que são encontradas cinco categorizações 

recorrentes que descrevem as complexas interdependências sistêmicas da configuração do 

MN. 

A primeira categoria aborda as relações duplas (em pares) entre os componentes do 

MN. Essas relações examinam principalmente o tipo de relação e sua direção (Gordijn, 2005; 

Mahadevan, 2000), bem como o tamanho e dimensão da interdependência entre os 

componentes do MN (Hamel, 2000). Alguns autores destacam características específicas 

desse tipo de relação, como Baden-Fuller & Morgan (2010); Linder & Cantrell (2000) e 

Magretta (2002), para quem os componentes não podem tratados de maneira independente. Já 

para Hedman & Kalling (2003) e Shin & Park (2009), as relações entre os componentes são 

casuais e para Linder & Cantrell, (2000) e Yunus et al. (2010) um componente influencia o 

outro.  

Alguns autores destacam que as percepções existentes nas relações duplas entre os 

componentes do MN são incoerentes e fragmentadas, dificultando a comparação e 

consolidação dos resultados e tornando difícil o entendimento e contribuição da configuração 

do MN no desempenho da empresa (Klang et al., 2014).  
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A segunda categoria aborda a representação de temas centrais na estruturação e 

operacionalização de um MN. A orquestração é vista por alguns estudiosos como: um ajuste 

do interno com o externo (Dahan et al., 2010), a combinação adequada dos blocos que 

constituem o MN (Mahadevan, 2000), a especialização dos componentes em mais de um 

objetivo comum do MN (Teece, 2010) e a relação entre estruturação do MN e seus 

componentes com a inclusão da inovação (Christoph Zott & Amit, 2007). Nos estudos a 

orquestração tem aparecido mais como noções declarativas e com poucas explicações que 

demonstrem as relações da configuração de MN com um sistema de componentes 

interdependentes (Klang et al., 2014). 

A terceira categoria aborda a representação nas tipologias e taxonomias para a 

operacionalização de um MN, de maneira que possam ser utilizadas para categorizar as 

empresas que apresentam semelhanças em suas configurações de MN (Klang et al., 2014; 

Osterwalder et al., 2005). Segundo Klang et al. (2014), os fatores para categorizar os MN 

carecem de clareza e coerência, causando ambiguidade nas tipologias e taxonomias e 

tornando desafiador sintetizar as percepções dos resultados quanto à configuração do conceito 

de MN. 

A quarta categoria trata da existência de interdependência entre os componentes do 

MN. A evolução e destaque do MN tem se mostrado como um processo de aperfeiçoamento 

que envolve mudanças voluntárias e emergentes entre os componentes centrais do MN (Demil 

& Lecocq, 2010). O processo em destaque sofre as influências de fatores como o ambiente 

externo e as condições ambientais (M. Morris et al., 2005) e fatores internos (McGrath, 2010) 

como estratégia (Smith, Binns, & Tushman, 2010), organização de atividades (Svejenova et 

al., 2010) e atributos físicos de bens comercializados (Mahadevan, 2000). 

A quinta categoria trata das implicações da configuração da operação de um MN para 

o desempenho da empresa. Existe concordância entre os estudiosos sobre a importância das 

relações entre os componentes do MN para obter vantagem competitiva e sustentável 

(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Teece, 2010). 

Na figura 3, são apresentados os temas recorrentes e tensões mais encontradas nos 

textos acadêmicos sobre MN.  

 

 Classificação Constituição Configuração 

Quadro de 

referência 

Relação sintática do 

conceito de modelo de 

negócio com outros 

conceitos dentro da ciência 

de gestão 

Identificação ou 

especificação da relação 

entre o conceito de modelo 

de negócio e seus elementos 

constitutivos 

Um sistema complexo de 

interdependência entre 

elementos do conceito de 

modelo de negócio que pode 

se manifestar de maneiras 
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diferentes 

    

Temas 

recorrentes 
 Relação do conceito com o 

conceito de estratégia 

 Relação do conceito com a 

noção de valor 

 Relacionamento do 

conceito com conceitos que 

especificam sua natureza e 

consideram o modelo de 

negócios como um 

fenômeno 

 Artefatos internos, 

principalmente 

relacionados à esfera 

interna da empresa, que 

não influenciam 

diretamente suas relações 

com as partes interessadas 

externas 

 Mecanismos relacionais, 

influenciando as relações 

entre a empresa e as partes 

interessadas externas 

envolvidas em suas 

transações 

 Intervenientes externos, 

existentes para além dos 

limites da empresa 

 Relações duplas entre 

componentes 

 Incorpora em temas 

centrais de orquestração 

 Representação em 

tipologias e taxonomias 

 Interdependência revelada 

no surgimento e geração de 

modelos de negócios 

operacionais das empresas 

 Implicações da 

configuração para o 

desempenho da empresa 

    

Tensões  Os estudiosos interessados 

nos fundamentos teóricos 

do conceito concordam 

com a sua natureza 

integradora, mas não 

relacionam o modelo de 

negócio com a mesma base 

teórica 

 A maioria dos estudiosos 

considera o modelo de 

negócio e a estratégia como 

conceitualmente distintos; 

ainda os fatores de 

diferenciação descritos são 

fragmentados e sugerem 

focos conceituais variados 

 As contribuições relativas 

ao modelo de negócio para 

os processos de concepção 

estratégica são ambíguas 

em termos de causalidade e 

interdependência 

sequencial. 

 Geralmente há pouco 

consenso sobre como os 

muitos constituintes 

sugerem conjuntamente os 

conceitos do modelo de 

negócio 

 Embora algumas 

contribuições sejam 

específicas quanto ao 

posicionamento das 

constituições entre os 

temas recorrentes, outras 

têm um âmbito mais amplo 

 A pesquisa existente 

enfatiza os constituintes 

mais próximos da empresa, 

mas a formalização correta 

da natureza de abrangência 

de fronteiras exigiria um 

maior conhecimento dos 

mecanismos relacionais e 

das partes interessadas 

externas. 

 Insights existentes sobre as 

relações duplas entre os 

componentes do modelo de 

negócio são incoerentes e 

fragmentados 

 Os temas de orquestração 

aparecem meramente como 

noções declaradas, e há 

poucas explicações de sua 

relação com a configuração 

real 

 As tipologias e taxonomias 

existentes dos modelos de 

negócio operacionais são 

apenas parcialmente 

complementares e 

geralmente carecem de 

uma metodologia clara 

 A ordem cronológica dos 

passos para gerar um 

modelo de negócio é 

contraditória. 

    

 

Figura 3. Temas recorrentes e tensões nos conceitos de Modelo de Negócios. 

Fonte: Klang et al. (2014). 

 

 

O MN de Osterwalder & Pigneur (2010) foi o MN abordado no referencial teórico e 

pautou a formulação da hipótese testada. Esse MN foi escolhido por causa da forma com os 

seus autores o elaboraram. Sua elaboração foi baseada nos componentes mais encontrados nas 

configurações de diversos MNs existentes na literatura, trazendo a proposição de um MN 
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abrangente e possível de ser usado nas mais diversas áreas de atividades (Osterwalder & 

Pigneur, 2010; Osterwalder et al., 2005).  

Na sequência, é conceituado o MN de Osterwalder e Pigneur, o qual foi utilizado nesta 

pesquisa como fundamento para o estudo da relação entre MN e SP.  

 

2.3 MODELO DE NEGÓCIOS DE OSTERWALDER E PIGNEUR 

Segundo Osterwalder & Pigneur (2010), “Um MN descreve a lógica de criação, 

entrega e captura de valor por parte de uma organização”. O MN tem em sua proposição 

ligações às questões estratégicas da organização quanto à entrega de valor, representando a 

forma como a organização irá orquestrar as atividades, seus recursos e parceiros para realizar 

a sua proposição de valor, alcançar e fidelizar seus clientes através da definição dos 

segmentos de mercado e seu público alvo, mantendo um forte relacionamento com os clientes 

e controlando suas estruturas de custos e receitas de forma a suportar o seu MN.  

Considerando o MN como uma ferramenta conceitual ou modelo (George & Bock, 

2009; Osterwalder, 2004; Osterwalder et al., 2005) e que permite o entendimento sobre o 

negócio e a criação de valor para o negócio e seus clientes, Osterwalder e Pigneur propõem 

um MN abrangente que permite às empresas de qualquer porte a descrição e manipulação de 

seu MN, adaptação às mudanças, criação de estratégias e mostra-se mais completo que outros 

modelos existentes (Hedman & Kalling, 2003; Johnson et al., 2008; Lecocq, Demil, & 

Warnier, 2006) por criar e capturar valor à organização e por ser mais abrangente no 

relacionamento com componentes internos e externos da organização.  

O MN de Osterwalder e Pigneur foi utilizado nesta pesquisa como um dos constructos 

no estudo da relação entre MN e SP. O MN de Osterwalder e Pigneur é constituído de nove 

componentes, os quais estão subdivididos em quatro Pilares, que são: 1) Infraestrutura: 

composto por componentes que objetivam responder questões relacionadas à entrega de valor: 

o "Como?" Por meio das (a) atividades-chave, (b) recursos-chave e (c) rede de parceiros; 2) 

Oferta: que objetiva responder questões relacionadas ao valor que é entregue: "O que?" Por 

meio da (a) proposta de valor; 3) Clientes: buscando responder à questão sobre quem é o 

cliente alvo "Para quem?", por meio de (a) cliente alvo, (b) canal de distribuição, (c) 

relacionamento com o cliente e 4) Finanças: que visa responder o benefício e compromisso 

financeiros por meio da questão "Quanto?", cujos componentes constituintes são: (a) estrutura 
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de custos e (b) fluxos de receita (Osterwalder & Pigneur, 2010). A Figura 4 apresentada os 

nove componentes que constituem o MN proposto por Osterwalder et al. (2005). 

 

Pilar do MN Componentes Descrição 

Oferta Proposta de valor 
Dá uma visão global do pacote de produtos e serviços de uma 

empresa. 

Clientes 

Cliente alvo 
Descreve os segmentos no qual uma empresa deseja oferecer 

valor a seus clientes.  

Canal de distribuição 

Descreve os vários meios de como a área de relacionamento dos 

clientes de uma empresa utilizam para entrar em contato com os 

seus clientes. 

Relacionamento com o 

cliente 

Explica os tipos de ligações que a empresa estabelece entre ela 

própria e os seus diferentes segmentos de clientes. 

Infraestrutura 

Atividades-chave Descreve o arranjo de atividades e recursos. 

Recursos-chave 
Descreve as competências necessárias para executar a 

infraestrutura do modelo de negócios da empresa. 

Rede de Parceiros 
Retrata a rede de acordos de cooperação com outras empresas 

necessárias para oferecer eficiência e comercializar valor. 

Finanças 

Estrutura de custos 
Resume as consequências monetárias dos aspectos meios 

financeiros empregados no modelo de negócios. 

Fonte de Receitas 
Descreve a forma como uma empresa ganha dinheiro por meio 

de uma variedade de fluxos de receitas. 

Figura 4. Pilares e Componentes do Modelo de Negócios. 

Fonte: adaptado de Osterwalder et al. (2005, p. 10). 

 

A seguir é discorrido sobre os nove componentes do MN de Osterwalder & Pigneur 

(2010), suas características e papel desempenhado.  

 

2.3.1 Proposta de Valor 

Os clientes escolhem uma empresa motivados pela sua proposta de valor, quando ela 

resolve um problema ou satisfaz a necessidade de um consumidor (Osterwalder & Pigneur, 

2010). A proposta de valor é caracterizada como um conjunto de benefícios que a empresa 

oferece aos clientes, de forma a suprir as exigências de um segmento específico de clientes e 

assim, tornando-a diferenciada em relação aos seus concorrentes (Osterwalder & Pigneur, 

2010). As propostas de valor podem representar uma oferta inovadora e podem ser ofertas 
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similares que congregam atributos e características adicionais àquelas que já se encontram no 

mercado, como o desempenho e personalização (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

A proposta de valor inovativa aborda necessidades antes despercebidas pelos clientes e 

pela falta de ofertas similares. Geralmente, a proposta de valor inovativa mantém uma relação 

com a tecnologia e muitas vezes possibilita a criação de uma indústria para atender as 

necessidades em torno das inovações e mercado associado (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Uma forma tradicional de criar valor é melhorando o desempenho dos produtos ou adequando 

os produtos e serviços às necessidades do(s) cliente alvo/segmentos de clientes, criando 

produtos customizados e obtendo benefícios e vantagens provenientes da economia em larga 

escala (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

2.3.2 Cliente Alvo 

O componente cliente alvo constitui um elemento fundamental no MN, pois é onde se 

define os diferentes tipos de clientes, grupos ou organizações que uma empresa busca 

alcançar com seus produtos e serviços para satisfazer as necessidades desses grupos e 

seguimentos distintos (Osterwalder & Pigneur, 2010). Na proposição do MN a empresa deve 

definir os clientes e segmento (s) que pretende alcançar e servir e quais não pretende atender. 

Portanto, a proposição de um MN especifica a compreensão de necessidades específicas do 

cliente alvo, como: a definição de uma tecnologia que é útil para determinados usuários e qual 

a sua finalidade, especificando os mecanismos e a geração de receita para a empresa 

(Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Na elaboração da estratégia para o cliente alvo do (MN) são consideradas questões em 

como criar receitas através do negócio e qual é a lógica econômica para entregar valor aos 

clientes dentro de um custo adequado (Magretta, 2002). O MN deve expressar a estratégia 

competitiva empreendida pela empresa na busca por fazer melhor que a concorrência e ser 

diferenciada quanto a seus produtos e serviços, tornando-se de difícil replicação (Magretta, 

2002) e satisfazendo as necessidades de seus clientes alvo (Osterwalder & Pigneur, 2010).  
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2.3.3 Canal de Distribuição 

O componente canal de distribuição é a interface da empresa com o cliente, 

descrevendo como uma empresa fornece produtos e serviços aos clientes, como ela se 

comunica e se relaciona com os seus clientes (Osterwalder & Pigneur, 2010). O componente 

canal de distribuição é necessário e útil para: (1) levar uma Proposta de Valor aos clientes; (2) 

identificar como os clientes e seus segmentos querem ser contatados, possibilitando ao cliente 

conhecer melhor os produtos e serviços da empresa ; (3) como a empresa dever agir para 

tornar os produtos e serviços mais conhecidos e possibilitar que adquiram produtos e serviços 

específicos às suas necessidades; (4) qual o tipo de canal que melhor funciona no atendimento 

aos clientes; (5) qual canal de distribuição oferece melhor custo benefício (6) qual a melhor 

maneira de entregar valor e produtos aos clientes na venda e no relacionamento pós venda e; 

(7) como os canais se integram (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

O canal de distribuição constitui um elo forte no MN, pois é um elemento estratégico 

para enfrentar a concorrência e chegar aos clientes de forma diferenciada (Magretta, 2002). 

Como exemplo, podemos citar a Dell, que desenvolveu um MN que gerou vantagem 

competitiva sobre seus concorrentes por mais de dez anos. A estratégia do Canal de 

distribuição de seu MN estava pautada na venda direta a seus clientes, tirando os parceiros e 

revendedores como elementos essenciais do processo de distribuição e vendas. Esse MN 

tornou difícil à concorrência copiar ou alterar seus MNs que estavam pautados numa estrutura 

e formatos ondes os parceiros e revendedores eram fundamentais (Magretta, 2002). 

 

2.3.4 Relacionamento com o cliente 

O componente relacionamento com o cliente descreve a experiência de cada cliente. É 

o componente em que a empresa descreverá os tipos de relações que ela terá com os seus 

diferentes clientes alvo e as motivações que guiam o relacionamento da empresa com o 

cliente. Essa descrição envolve explicitar os tipos de relacionamentos que serão estabelecidos 

com os clientes alvo, com aqueles que já estão estabelecidos, dos custos de cada segmento e 

como se integrarão a todo o resto do MN (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

As motivações que guiam o relacionamento com o cliente podem estar associadas a: 

(1) conquista do cliente, (2) retenção do cliente e (3) ampliação das vendas nas categorias de 
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relacionamentos com clientes existentes (Osterwalder & Pigneur, 2010). Segundo 

(Osterwalder & Pigneur, 2010), o relacionamento com o cliente que elaborado e utilizado pelo 

MN de uma empresa tem a capacidade de influenciar profundamente a experiência geral de 

cada cliente.  

Osterwalder & Pigneur (2010) citam como exemplo as empresas de telefonia celular 

que utilizam estratégias agressivas no início de suas operações para adquirir novos clientes e, 

com o passar do tempo, quando a base de esta firmada e o mercado se apresenta saturado, as 

operadoras adotam um foco diferente para reter os clientes e aumentar a rentabilidade na base 

de consumidores, proporcionando uma experiência diferenciada para estes.  

 

2.3.5 Atividades-Chave 

O componente atividades-chave do MN descreve as atividades mais importantes 

envolvidas no funcionamento e execução do MN para atender a sua proposição de valor 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). As atividades-chave são ações que a empresa executa para 

operar com sucesso e fornecer a proposta de valor, alcançar novos mercados, manter o 

relacionamento com o cliente, gerar rendimentos e valor de mercado (Osterwalder, 2004; 

Osterwalder & Pigneur, 2010), assim o componente atividades-chave tem forte ligação com 

os componentes rede de parceiros, recursos-chave e Fonte de Receitas. Segundo Osterwalder 

& Pigneur (2010), as Atividades-Chave podem ser categorizadas como:  

(i) Atividades de produção: que dominam os MN de manufatura e estão relacionadas 

ao desenvolvimento, entrega e fabricação de produtos com qualidade superior;  

(ii) Resolução de problemas: comuns em MN que necessitam de gerenciamento de 

conhecimento e treinamento contínuo. As atividades-chave resolução de problemas 

estão relacionadas a novas soluções que visam solucionar problemas de 

determinados tipos de clientes (exemplo: hospitais, consultorias, organizações de 

prestação de serviços, etc.); e  

(iii) Plataforma/rede: chamado de plataformas de combinação e software. Esse tipo de 

atividade-chave está relacionado ao gerenciamento de plataformas, fornecimento de 

serviços e promoção de plataformas. 

 

 



38 

 

2.3.6 Recursos-Chave 

O componente recursos-chave descreve os recursos mais importantes e necessários 

para colocar em funcionamento um MN. Destaca as competências essenciais para executar o 

MN da empresa. Os MN divergem, mas cada MN requer recursos-chave essenciais na 

missão da empresa criar e oferecer sua proposta de valor, alcançar novos mercados, manter 

o relacionamento com seus clientes e gerar Fonte de Receitas (Osterwalder & Pigneur, 

2010).  

Os recursos-chave estão associados à execução das atividades de infraestrutura no 

MN, e esses recursos-chave podem fazer parte da infraestrutura da empresa, serem alugados 

ou adquiridos de Rede de Parceiros (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Segundo Osterwalder & Pigneur (2010), os recursos-chave podem ser categorizados 

como:  

(i) Físicos: fábricas, edifícios, veículos, máquinas, sistemas, pontos de venda e 

distribuição. Esses tipos de recursos exigem infraestrutura e logística para sua 

utilização, o que os torna dispendiosos e com necessidade de serem muito bem 

adequados à proposição de valor do MN para gerar resultados e atuarem nas 

atividades-chave com recursos otimizados;  

(ii) Intelectual: Os recursos-chave são cada vez mais importantes e são 

caracterizados por pela dificuldade em desenvolvê-los, porém pode trazer 

sucesso a empresa quando são bem trabalhados. Como exemplo, pode-se citar as 

marcas, conhecimentos específicos, patentes, registros, parcerias e banco de 

dados;  

(iii) Humano: os recursos humanos são peças fundamentais em muitos MN como os 

da indústria de farmacêutica, de criação e conhecimento, que exigem 

experiência, conhecimento e habilidades específicas das pessoas para 

desempenhar as atividades, e  

(iv) Financeiro: para suportar o financeiramente o MN na aquisição de recursos 

que exijam financiamento e garantias.  
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2.3.7 Rede de Parceiros 

O componente Rede de Parceiros descreve os principais fornecedores e parceiros 

envolvidos em fazer o MN funcionar, exercendo papel fundamental nos MN por meio das 

parcerias e alianças firmadas entre as empresas para aperfeiçoar seus modelos, reduzir riscos 

ou adquirir recursos (Osterwalder & Pigneur, 2010). Nesse componente, o MN descreve seus 

parceiros e fornecedores principais, os recursos-principais que são compartilhados ou 

adquiridos e as atividades-chave executadas pelos parceiros.  

Quatro tipos de parcerias podem ser distinguidos: (1) alianças estratégicas entre não 

competidores; (2) coopetição; (3) joint ventures e (4) relação comprador-fornecedor. Os 

autores Osterwalder & Pigneur (2010) distinguem três motivações que movem as empresas a 

realizarem parcerias:  

(i) Otimização e economia de escala: nesse caso, as parcerias são geralmente formadas 

para reduzir custos com terceirização e utilização de infraestrutura compartilhada. É 

comum a utilização da parceria do tipo comprador-fornecedor para otimizar a alocação 

de recursos e atividades; 

(ii) Redução de riscos e incertezas: um forte motivador na realização é a oportunidade de 

reduzir os riscos em meio a um ambiente competitivo e incerto. Uma forma comum 

das empresas diminuírem os riscos é por meio da coopetição, em que empresas 

concorrentes se unem e formam alianças estratégicas em uma área mesmo competindo 

em outras áreas diferentes; 

(iii) Aquisição de recursos e atividades particulares: é comum muitas empresas não 

deterem recursos e conhecimento para executar todas as atividades descritas no MN. 

Nesses casos, suas capacidades são estendidas a outros fornecedores para executar 

certas atividades das quais não detém conhecimento, licenças, ou acesso aos clientes.  

 

2.3.8 Estrutura de custos 

A estrutura de custos aborda os custos envolvidos na operação e manutenção de um 

MN, descrevendo os custos mais importantes para criar e oferecer valor aos clientes, manter o 

relacionamento com os clientes e oferecer uma infraestrutura capaz ofertar produtos e 

serviços para as necessidades dos clientes, com conhecimento dos custos dos recursos-chave e 
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atividades-chave principais do MN (Osterwalder & Pigneur, 2010). As estruturas de custos 

podem ser distinguidas em dois tipos: (1) direcionadas pelo custo, a qual tem o foco em 

diminuir os custos no MN com uma proposta de valor com preços baixos, alto nível de 

automação e terceirização e, (2) direcionadas pelo valor, que não tem preocupação excessiva 

com os custos e sim com a criação de valor para seus clientes por meio da personalização dos 

produtos e serviços (Osterwalder & Pigneur, 2010). As características que as estruturas de 

custos apresentam são: custos fixos, custos variáveis, economias de escala e economias de 

escopo. 

 

2.3.9 Fonte de Receitas 

O componente Fonte de Receitas do MN descreve a forma com uma empresa gera 

receitas a partir dos clientes alvo, identificando o valor que os clientes estão dispostos a pagar 

pelos produtos, o quanto cada Fonte de Receita retorna, o que os clientes estão dispostos a 

pagar, como pagam e como gostariam de pagar (Osterwalder & Pigneur, 2010). Um MN pode 

envolver dois tipos diferentes de Fonte de Receitas: (1) Transações de renda resultantes de 

pagamento único e (2) renda recorrente, resultante do pagamento constante, advindo da 

entrega de uma Proposta de Valor aos clientes ou do suporte pós-compra. Osterwalder & 

Pigneur (2010) destacam que existem várias maneiras de gerar receitas: (1) Venda de 

recursos, (2) Taxa de uso, (3) Taxa de Assinatura, (4) Empréstimos/ Aluguéis/leasing e (5) 

Licenciamento.  

Na Figura 5, são apresentados autores que fundamentam cada um dos componentes 

que constitui o MN proposto por Osterwalder & Pigneur (2010), seus respectivos pilares e as 

perguntas que ajudam a responder os objetivos de cada Pilar da proposição do MN.  

 

Pilar Componente Autor (es) Abordagem Ajuda a responder 

Oferta Proposta de valor 

(Afuah & Tucci, 2003) Valor para o cliente 

O que (produtos)?  

(Applegate, 2001) Oportunidade de mercado 

(Chesbrough & 

Rosenbloom, 2000) 
Segmento de mercado 

(Gordijn & Akkermans, 

2003b) 
Oferta de valor 

(Hamel, 2000) Abrangência do mercado 

(Linder & Cantrell, 

2000) 
Proposta de valor 
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(Magretta, 2002) Quem é o cliente? 

(Maitland & Van de 

Kar, 2002) 
Segmento de mercado 

(Petrovic et al., 2001) Modelo de valor 

(Stähler, 2001) Proposta de valor 

(Weill & Vitale, 2001) 
Proposta de Valor, Objetivo 

Estratégico 

Clientes 

Cliente alvo 

(Afuah & Tucci, 2003) Escopo 

Para quem 

(Interface com o 

cliente)? 

(Gordijn & Akkermans, 

2003a) 
Segmento de mercado 

(Weill & Vitale, 2001) Segmentos de clientes 

Canal de 

Distribuição 

(Applegate, 2001) 
Modelo de marketing / 

vendas 

(Hamel, 2000) 
Fulfillment & apoio, 

informação e visão 

(Linder & Cantrell, 

2000) 
Modelo de canal 

(Magretta, 2002) 
Como podemos agregar valor 

a um custo adequado? 

(Petrovic, Kittl et al., 

2001) 

Modelo de relacionamento 

com o cliente 

(Weill & Vitale, 2001) Canais 

Relacionamento 

com o cliente 

(Applegate, 2001) Marca e reputação 

(Hamel, 2000) Dinâmica de relacionamento 

(Linder & Cantrell, 

2000) 
Relacionamento comercial 

(Petrovic, Kittl et al., 

2001) 

Modelo de relacionamento 

com o cliente 

Infraestrutura 

Atividades-chave 

(Afuah & Tucci, 2003) 
Atividades conectadas, 

configuração valor 

Como 

(gerenciamento da 

Infraestrutura)? 

(Amit & Zott, 2001) Configuração arquitetônica 

(Applegate, 2001) Modelo operacional 

(Chesbrough & 

Rosenbloom, 2000) 
Estrutura da cadeia de valor 

(Gordijn & Akkermans, 

2003) 
Configurações do E3-valor 

(Hamel, 2000) Processos centrais 

(Linder & Cantrell, 

2000) 

Modelo de processo 

comercial 

(Mahadevan, 2000) Fluxo logístico 

(Petrovic, Kittl et al., 

2001) 
Modo de produção 

(Stähler, 2001) Arquitetura 

(Tapscott, Lowy, & 

Ticoll, 2000) 
b-Webs 

 Recursos-chave 

(Afuah & Tucci, 2003) Capacidades 

(Applegate, 2001) 
Organização e cultura, 

modelo de gestão 

(Hamel, 2000) 
Competências centrais, ativos 

estratégicos 

(Petrovic, Kittl et al., 

2001) 
Modelo de Recursos 

(Weill & Vitale, 2001) 
Competências essenciais, 

CSF 

Rede de 

Parceiros 
(Afuah & Tucci, 2003) 

Sustentabilidade (estratégia 

de Team-up) 
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(Amit & Zott, 2001) Componente transação 

(Applegate, 2001) Parceiros 

Chesbrough e 

Rosenbloom (2000) 
Posição na cadeia de valor 

Gordijn (2002) Atores 

Hamel (2000) Fornecedores, parceiros 

Maitland e Van de Kar 

(2002) 

Empresas envolvidas na 

criação de valor 

Stähler (2001) Arquitetura 

Tapscott, Ticoll et al. 

(2000) 
b-webs 

Weill e Vitale (2001) Esquemas de e-business 

Finanças 

Estrutura de 

custos 

Afuah e Tucci (2003) Estrutura de custos 

Quanto (Aspectos 

Financeiros)? 

(Chesbrough & 

Rosenbloom, 2000) 

Qual é o vale econômico 

fundamental? 

Gordijn (2002) Troca de valores 

(Mahadevan, 2000) Estrutura de custos 

Fonte de 

Receitas 

Afuah e Tucci (2003) Preços, fonte de receita 

(Applegate, 2001) 
Benefícios com a empresa e 

as partes interessadas 

Gordijn (2002) Troca de valores 

Hamel (2000) Estrutura de preços 

(Linder & Cantrell, 

2000) 

Modelo de precificação, 

modelo de receita 

(Magretta, 2002) 
Como podemos fazer 

dinheiro neste negócio 

(Mahadevan, 2000) Fluxo de receitas 

Maitland e Van de Kar 

(2002) 
Modelo de receita 

(Petrovic, Kittl et al., 

2001) 
Modelo de receita 

(Stähler, 2001) Modelo de receita 

(Weill & Vitale, 2001) Fonte de receita 

Figura 5. Referencial teórico dos componentes do Modelo de Negócios. 

Fonte: Adaptado de Osterwalder et al. (2005, p. 12–13). 

 

Em continuidade à análise da literatura serão abordados o GP, o SP e suas respectivas 

dimensões.  

 

2.4 SUCESSO DO PROJETO 

Nos últimos anos, as companhias vêm enfrentando grandes desafios para sobreviver 

em um mercado cada vez mais competitivo, onde o ciclo de inovações e lançamento de novos 

produtos e serviços é cada vez mais curto, visando atender as necessidades de seus clientes e 

mercados. Nesse cenário, a utilização de projetos auxilia as organizações no planejamento e 
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execução envolvidos no lançamento de novos produtos, no aperfeiçoamento de produtos 

existentes e nas melhorias de infraestrutura. O GP desempenha papel diferenciado para as 

companhias, pois auxilia na implementação de suas estratégias, inovações e mudanças, de 

forma a obter vantagem competitiva (Shenhar & Dvir, 2010). 

Para Kerzner (2006), o GP tem conquistado importância nas questões estratégicas das 

organizações, pois é visto como um diferencial competitivo para alavancar os negócios na 

entrega de soluções com alta qualidade e na criação de valor aos clientes. Segundo Kerzner 

(2013), o GP é constituído pela integração de um conjunto de atividades que possibilitam as 

companhias alcançarem os seus objetivos através do planejamento, organização, supervisão e 

controle de todos os aspectos quem envolvem um projeto, trazendo benefícios às partes 

envolvidas, bem como competências.  

Na visão do PMI (Project Management Institute), o GP abrange a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto, com vista a 

atender aos seus requisitos e alcançar os objetivos do projeto (PMBoK PMI, 2013). 

Segundo Frame (1995), cada vez mais as organizações utilizam o GP como uma 

ferramenta para aumentar a sua produtividade. Os projetos são cada vez mais utilizados nas 

organizações para obterem sucesso nos seus negócios, pois as mudanças ambientais, 

necessidades comerciais e globalização dos mercados têm exigido que as empresas preparem-

se para atuar nos mercados locais e internacionais, onde a concorrência de baixo custo, a 

revolução da TI e o advento da internet aceleram ainda mais a demanda por novos produtos 

(Shenhar & Dvir, 2010).  

Para Jamieson & Morris (2004), o GP deve ser tratado no nível estratégico para 

contribuir com a implementação da estratégia corporativa, pois quando traduzem à estratégia 

da organização, se tornam vitais nos processos estratégicos. Para Rabechini Jr & Carvalho 

(1999), as definições de projetos têm evoluído e se aprimorado, possibilitando um 

entendimento comum dentro das organizações.  

Com um ambiente tão complexo e mudanças rápidas ocorrendo nas organizações, 

países e suas sociedades, verifica-se que as abordagens tradicionais de GP estão aptas a 

atender um número reduzido de projetos nos dias de hoje, e os projetos acabam por exceder 

no consumo de recursos, orçamento e prazos, sem alcançar o sucesso e desempenho esperado 

(Shenhar & Dvir, 2010). 

Nos dias de hoje, as empresas estão à procura de soluções que possam diferenciá-las 

no mercado, melhorando as suas operações, gestão e resultados de forma a trazer maior valor 

à companhia e seus clientes e manter o alinhamento estratégico (Kerzner, 2013). 
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Considerando que as empresas que oferecem soluções de TI estão enfrentando um novo 

paradigma, onde as equipes e projetos são desenvolvidos em locais diferentes para entregar 

produtos e soluções ajustadas ao negócio, o MN e Gestão de Projetos aparecem como uma 

forma combinada para materializar os resultados da empresa alinhados com negócios e 

estratégia (Kujala et al., 2010; Wikström et al., 2010).  

Segundo Besner & Hobbs (2006), J. Thomas & Mullaly (2007) e Kenny (2003), a 

literatura e pesquisas em GP vem crescendo e se desenvolvendo em conjunto com outras 

disciplinas de gestão, de áreas operacionais, TI e finanças. A literatura sugere que as 

organizações podem alcançar diversos benefícios quando utilizam um sistema maduro em GP 

(David James Bryde, 2003; Kwak & Ibbs, 2000), mas evidências quantificáveis e disponíveis 

sobre tais benefícios, são limitadas (J. Thomas & Mullaly, 2007). 

Em estudo realizado pelo Project Management Institute (PMI) envolvendo 65 casos de 

14 países diferentes sobre o valor que o GP proporciona as organizações, confirmou-se que o 

GP traz valores tangíveis e intangíveis às organizações e indicou que o valor depende de 

cultura e de uma implementação ajustada às necessidades da organização (J. L. Thomas & 

Mullaly, 2009). Esse resultado é suportado por outros pesquisadores, mas com definições que 

variam entre os estudos realizados (David James Bryde, 2003; Kwak & Ibbs, 2000; Phillips, 

1998). 

Os estudos sobre sucesso em projetos é um tema bem explorado, mas cuja 

conceituação não desfruta de um censo comum quanto a sua definição pelos estudiosos 

(Cleland & Ireland, 1994). Na conceituação de Söderland et al. (2012), um projeto sofre 

inferências de pessoas e de aspectos organizacionais, como custos, recursos e tempo, que são 

fatores que influenciam a visão sobre o sucesso em projetos.  

Para Kerzner (2013) nem sempre os benefícios dos projetos podem ser alcançados 

devido às complexidades, requisitos especiais do cliente, mudanças no escopo, reestruturação 

organizacional, riscos do projeto, mudanças na tecnologia e planejamento antecipado na 

definição de preços. Kerzner (2013) define um gerenciamento de projeto bem-sucedido é 

aquele que alcançou os objetivos do projeto quanto ao prazo, custo, com o nível de 

desempenho ou tecnologia desejado, utilizando os recursos disponíveis de forma eficaz e 

eficiente e com aceitação do cliente. A abordagem de gerenciamento de utilizada atualmente é 

relativamente moderna e caracterizada por métodos de reestruturação de gerenciamento e 

adaptação a técnicas especiais de gerenciamento, visando alcançar controle e uso otimizados 

dos recursos existentes (Kerzner, 2013).  
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Uma série de estudos investigou a natureza do termo "o sucesso do projeto" e alguns o 

conceituaram como um constructo unidimensional em relação ao alcance do orçamento, 

tempo e qualidade (Atkinson, 1999; Jugdev & Müller, 2005; Lim & Mohamed, 1999; 

Lipovetsky et al., 1997; Shenhar, Dvir, Levy, & Maltz, 2001), enquanto que outros 

consideram o SP um conceito complexo, multidimensional que abrange muitos outros 

atributos (Atkinson, 1999; Jugdev & Müller, 2005; Lim & Mohamed, 1999; Lipovetsky et al., 

1997; Shenhar et al., 2001). Apesar das tentativas na literatura de GP para definir o SP e para 

estimá-la significativamente, muitos estudos concluem que numerosos projetos não cumpram 

os seus objetivos e alguns falham por completo (Cicmil & Hodgson, 2006; Lee & Xia, 2005; 

Papke-Shields, Beise, & Quan, 2010; Pich, Loch, & Meyer, 2002; The Standish Group, 

2013).  

Projetos diferem em tamanho, especificidade e complexidade, assim, os critérios para 

medir o sucesso variam de projeto para projeto (Müller & Turner, 2007) o que torna 

improvável que um conjunto universal de critérios de SP seja de comum acordo (Westerveld, 

2003). O SP é influenciado por meio das interações entre as pessoas, projeto, equipe e o 

sucesso organizacional, além das competências, qualidade do trabalho em equipe, escopo do 

projeto, custo e gestão do tempo (Söderland et al., 2012).  

As tentativas em definir e medir o sucesso em projetos é um assunto que leva a muitas 

conversas e discussões quanto à eficiência e eficácia na organização, equipe e em níveis 

individuais, pois os indivíduos e as partes interessadas, muitas vezes, interpretam o SP de 

diferentes maneiras (Cleland & Ireland, 1994; Lim & Mohamed, 1999), além disso, pontos de 

vista sobre o desempenho também variam entre indústrias (Chan & Chan, 2004). O estudo de 

Müller e Jugdev (2012) que foca sobre a evolução da literatura sobre o SP ao longo da última 

década, afirmam que o sucesso em projetos é um constructo multidimensional e em rede. Eles 

afirmam que a percepção de sucesso e a importância relativa das dimensões de sucesso 

diferem devido à “personalidade individual, nacionalidade, tipo de projeto e tipo de contrato" 

(Söderland et al., 2012): 768).  

Os autores Shenhar & Dvir (2010) argumentam que os projetos são estratégicos e que 

o SP deve ser avaliado de acordo com os objetivos de curtos e longos prazos e considerar as 

incertezas associadas ao mercado e a tecnológica que afetam as expectativas de sucesso dos 

projetos. Seu modelo liga o SP à vantagem competitiva e é composto pelas seguintes 

dimensões: Eficiência; Impacto no Cliente; Impacto na Equipe; O sucesso do negócio e 

preparação para o futuro. Shenhar & Dvir (2010) modelam essas dimensões como 

dependentes do tempo do projeto e da incerteza tecnológica.  
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A seguir é apresentada a conceituação das dimensões do Sucesso de Projetos de 

Shenhar & Dvir (2010), as quais foram escolhidas para compor o modelo desta pesquisa.  

2.4.1 Dimensão Eficiência 

Segundo Shenhar & Dvir (2010), a dimensão eficiência do SP está associada ao 

cumprimento das metas planejadas e aos resultados de curto prazo do projeto, como o: 

cumprimento do prazo do projeto, controle orçamentário, e outros resultados esperados do 

projeto, como a qualidade. Essa dimensão é importante para avaliar o projeto na sua fase de 

execução e se o mesmo é administrado e conduzido com eficiência para entregar conforme o 

planejado (Shenhar & Dvir, 2010). Independentemente de um projeto ser avaliado como bem 

gerido e com eficiência na execução das atividades, nos prazos de entrega, no controle dos 

custos e na utilização dos recursos, os resultados do projeto deverão ser reavaliados no futuro 

para verificar o sucesso global que o projeto proporcionou à organização (Shenhar & Dvir, 

2010). 

2.4.2 Impacto no Cliente 

Segundo Shenhar & Dvir (2010), a dimensão impacto no cliente está relacionada aos 

principais interessados (stakeholders) os quais avaliam e criticam os resultados do projeto, 

bem como o desempenho dos produtos e serviços originados no projeto. Nessa dimensão é 

avaliado o quanto que um produto/serviço possibilitou a melhora na vida ou negócios do 

cliente e o quanto de suas necessidades foram satisfeitas. Na dimensão do impacto no cliente 

o produto/serviço é utilizado como um balisador de desempenho que possibilita ver o quanto 

as especificações às necessidades dos clientes foram atendidas no projeto e trouxeram 

beneficios capazes de reter os clientes e, assim, demonstrando a disposição do cliente em 

comprar ou pedir por novos produtos (Shenhar & Dvir, 2010). 

2.4.3 Impacto na Equipe 

Segundo Shenhar & Dvir (2010), a dimensão impacto na equipe avalia o reflexo dos 

resultados alcançados pelo projeto na equipe do projeto e seus membros. A liderança do 
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projeto exerce papel fundamental em incentivar e inspirar a equipe do projeto, 

proporcionando experiências e emoções memoráveis nos membros da equipe (Shenhar & 

Dvir, 2010). A avaliação da dimensão impacto na equipe está associada a aspectos 

emocionais, comportamentais, investimento na formação dos integrantes da equipe e 

competências desenvolvidas, dentre as quais se destacam: a satisfação da equipe do projeto, 

o moral da equipe, a lealdade da equipe para com a organização, retenção dos membros após 

o término do projeto, o quanto a equipe de projetos se desenvolve e aprende e o 

investimento indireto que a organização dispendeu com os membros da equipe (Shenhar & 

Dvir, 2010).  

A dimensão impacto na equipe do SP vai tomando forma no desenrolar do projeto 

quanto à forma da avaliação das adequações às especificações para atender as necessidades 

dos clientes e na qualidade das interações entre os membros da equipe do projeto (Shenhar 

& Dvir, 2010).  

2.4.4 Sucesso Comercial e Direto 

A dimensão sucesso comercial e direto é responsável por avaliar os benefícios gerados 

para as empresas em termos financeiros e qualidade alcançada, como por meio de: vendas, 

lucros, participação no mercado, retorno sobre o investimento, retorno sobre o patrimônio, 

fluxo de caixa gerado, qualidade do serviço, etc., ou seja, o sucesso comercial que o projeto 

alcançou e ajudou a reforçar os resultados finais da empresa (Shenhar & Dvir, 2010). Muitas 

vezes, essa dimensão está esboçada num plano de negócios, com projeções de vendas futuras, 

crescimento e lucros (Shenhar & Dvir, 2010). Na dimensão sucesso comercial e direto do 

projeto, os resultados finais alcançados refletem o impacto direto e imediato que os projetos 

trazem a organização quanto aos objetivos financeiros estabelecidos pela empresa (Shenhar & 

Dvir, 2010). 

2.4.5 Preparação para o Futuro 

Na dimensão preparação para o futuro é tratada a necessidade que as empresas tem de 

crescer e inovar, acompanhado da necessidade de lançar e desenvolver novos 

produtos/serviços numa velocidade melhor que a concorrência, utilizando das evoluções 
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tecnológicas e investimentos em infraestrutura para enfrentar a competitividade e a demanda 

de crescimento (Cleland & Ireland, 1994; Shenhar & Dvir, 2010). Os projetos são utilizados 

como um diferencial na implementação da estratégia de uma empresa e podem ser 

comparados a poderosas armas para melhorar os resultados e aumentar a vantagem 

competitiva ou valor da empresa (Shenhar et al., 2001).  

Os resultados futuros obtidos através de um projeto serão refletidos pelas capacidades 

geradas com a infraestrutura preparada para o futuro, com a geração de novas oportunidades 

de mercados, na criação de novos produtos ou no desenvolvimento de novas tecnologias 

(Shenhar & Dvir, 2010). 

A seguir, é apresentada a Figura 6 que ilustra as cinco dimensões do SP de (Shenhar & 

Dvir, 2010). 

 

 

 

Figura 6: Dimensões do sucesso em projetos. 

Fonte: Shenhar & Dvir (2010, p. 39). 

 

A Figura 7 apresenta o referencial teórico com os critérios de sucesso que compõe o 

constructo SP segundo a visão de (Shenhar & Dvir, 2010). 
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Dimensões Critérios de Sucesso Referência Bibliográfica 

Eficiência 

Cumprimento de cronograma (prazo) 

(Shenhar, Milosevic, Dvir, & Thamhain, 

2007); 

(Navarre & Schaan, 1990); 

(Belassi & Tukel, 1996); 

(Hatush & Skitmore, 1997); 

(De Wit, 1988); 

(OGC, 2005); 

(Atkinson, 1999); 

(CII, 2006); 

(Kumaraswamy & Thorpe, 1995); 

(Lim & Mohamed, 1999); 

(Pocock, Hyun, Liu, & Kim, 1996)  

Cumprimento do orçamento (custo) 

(Shenhar et al., 2007); 

(Navarre & Schaan, 1990); 

(Belassi & Tukel, 1996); 

(Hatush & Skitmore, 1997); 

(De Wit, 1988); 

(OGC, 2005); 

(Atkinson, 1999); 

(CII, 2006); 

(Kumaraswamy & Thorpe, 1995); 

(Lim & Mohamed, 1999); 

(Pocock et al., 1996)  

Capacidade dos fornecedores 
(Atkinson, 1999) 

 

Clareza na comunicação 

(Elattar, 2009);  

(Fortune & White, 2006);  

(Kerzner, 1987);  

 (Pinto & Slevin, 1988) 

Presença de desvios 
(Shenhar et al., 2007); 

(CII, 2006) 

Uso eficiente de recursos (Toor & Ogunlana, 2010) 

Elaboração de plano realista e eficiente (Fortune & White, 2006) 

Definição clara e realista dos objetivos (Fortune & White, 2006) 

Impacto na 

equipe 

Alta satisfação ou moral da equipe 

(Shenhar et al., 2007); 

(De Wit, 1988); 

(Elattar, 2009);  

(OGC, 2005); 

(CII, 2006); 

(Sanvido, et.al., 1992) 

Desenvolvimento das capacidades e habilidades 

da equipe 

(Shenhar et al., 2007); 

(CII, 2006); 

(Atkinson, 1999) 

Retenção dos membros da equipe (Shenhar et al., 2007) 

Ausência de conflitos 
(Shenhar et al., 2007); 

(Toor & Ogunlana, 2010) 

Satisfação do gerente de projetos 
(De Wit, 1988); 

(Kumaraswamy & Thorpe, 1995) 

Suporte da gestão 
(Fortune & White, 2006); 

(Belassi & Tukel, 1996) 
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Impacto para 

o negócio 

presente 

Medidas econômicas: vendas, lucro, ROI, ROE 

(Shenhar et al., 2007); 

(De Wit, 1988); 

(Elattar, 2009);  

(Pocock et al., 1996); 

(Navarre & Schaan, 1990) 

Parcela de mercado 
(Shenhar et al., 2007) 

 

Fluxo de caixa 
(Shenhar et al., 2007) 

 

Qualidade do serviço 

(Shenhar et al., 2007); 

(De Wit, 1988); 

(OGC, 2005); 

(Atkinson, 1999); 

(Toor & Ogunlana, 2010); 

(CII, 2006) 

Nível de risco 
(De Wit, 1988); 

(OGC, 2005) 

Aprendizado profissional (Atkinson, 1999) 

Atendimento as metas estratégicas (Atkinson, 1999) 

Preparação 

para o futuro 

Tecnologia nova 
(Shenhar et al., 2007); 

(Kumaraswamy & Thorpe, 1995) 

Mercado novo 
(Shenhar et al., 2007); 

(Elattar, 2009) 

Nova competência essencial 
(Shenhar et al., 2007) 

 

Nova capacidade organizacional 
(Shenhar et al., 2007) 

 

Consulta ao cliente (Belassi & Tukel, 1996) 

Satisfação dos stakeholders (Toor & Ogunlana, 2010) 

Impacto no 

cliente 

Cumprimento de requisitos e especificações 

(escopo) 

(Shenhar et al., 2007); 

(Navarre & Schaan, 1990); 

(Belassi & Tukel, 1996); 

(Hatush & Skitmore, 1997); 

(De Wit, 1988); 

(OGC, 2005); 

(Elattar, 2009); 

(Toor & Ogunlana, 2010); 

(CII, 2006) 

Benefícios para o cliente (melhoria de 

desempenho) 

(Shenhar et al., 2007); 

(OGC, 2005) 

Satisfação e lealdade do cliente 

(Shenhar et al., 2007); 

(De Wit, 1988); 

(Lim & Mohamed, 1999); 

(Kumaraswamy & Thorpe, 1995) 

Reconhecimento da marca 
(Shenhar et al., 2007) 

 

Figura 7. Referencial teórico dos critérios do Sucesso do Projeto. 

Fonte: Adaptado pelo autor com base no trabalho de Reis & Carvalho (2015, p. 6–7). 

 

O próximo item aborda a relação entre MN e SP que foi levantada na literatura e 

serviu como base para o estudo da relação e formulação das hipóteses. 
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2.5 A RELAÇÃO ENTRE MODELO DE NEGÓCIOS E O SUCESSO DO PROJETO 

Os autores Osterwalder (2004) e Zott & Amit (2008) destacam que os conceitos sobre 

MN apresentam grande potencial nas questões de Gestão Estratégica, porém o tema é tratado 

de formas diferentes entre diversos autores, causando confusão no seu entendimento (Linder 

& Cantrell, 2000). Segundo Osterwalder et al. (2005), isso ocorre por existirem três categorias 

de autores escrevendo sobre BM: (1) aqueles que conceituam o MN de forma abstrata e 

abrangente para descrever a realidade de empresas existentes; (2) autores que descrevem e 

classificam de forma abstrata com diferentes tipos de modelos de negócios, retratando um 

conjunto de negócios que contém características comuns e (3) os autores que apresentam e 

conceitualizam certos MNs do mundo real. Osterwalder et al. (2005) argumentam que essas 

categorias variam na sua modelagem, desde as definições simples sobre o MN, ou na lista de 

elementos do MN (Meta Modelo), até um conjunto de elementos que estão relacionados, 

definidos, conceitualizados e configurados (Instância Modelada/Configurada). 

Essas três categorias não são mutuamente exclusivas e precisam ser distinguidas 

quanto ao seus conceitos e formação para se chegar a um entendimento comum sobre MN, 

porém quando tratadas de forma hierárquica e interligadas entre elas (figura 8), apresentam 

sentido e abrangência (Osterwalder et al., 2005). 

 

 

 
Figura 8.Conceito Hierárquico do Modelo de Negócios. 

Fonte: Adaptado de  Osterwalder et al. (2005, p. 6). 
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Osterwalder et al. (2005) propõem que o MN pode ser melhor entendido como uma 

visão conceitual em que as particularidades e especificidade de aspectos de uma empresa 

configuram diferentes MNs:  

“Um modelo de negócio é uma ferramenta conceitual que contém um conjunto de 

objetos, conceitos e suas relações com o objetivo de expressar a lógica de negócios 

de uma empresa. Portanto, devemos considerar quais conceitos e relações permitem 

uma descrição simplificada e representação do valor que é fornecido aos clientes, 

como isso é feito e com que consequências financeiras” (Osterwalder et al., 2005, p. 

3).  

Segundo Linder & Cantrell (2000), a escolha e a configuração ajustada dos 

componentes que formam os MNs para atender aos diversos tipos de empresas e seus 

negócios, demonstram a maneira como uma empresa faz negócios, qual valor é entregue aos 

clientes, a forma como isso é realizado e as consequências financeiras abrangidas. A 

congregação dos componentes que formam um MN podem ser utilizadas para constituir desde 

modelos de receita e proposição de valor até estruturas organizacionais e compor 

relacionamentos comerciais, enfatizando que a conjunção dos componentes é importante para 

configurar como o MN será constituído (Linder & Cantrell, 2000).  

A operacionalização de um MN muda drasticamente entre as empresas porque a suas 

lógicas de negócios diferem, necessitando que a configuração e utilização dos componentes 

sejam feitas de formas diferentes para compor seus MNs (Linder & Cantrell, 2000). A escolha 

dos componentes do MN deve considerar somente aqueles que fazem parte da lógica essencial 

dos negócios, permitindo uma melhor operacionalização do MN, destacando as atividades e 

abordagens necessárias para trazer sucesso à empresa, geração de produtos e serviços, 

lucratividade e a atração de clientes, investidores e com a manutenção do alinhamento à 

proposição central de geração de valor (Linder & Cantrell, 2000). 

A avaliação do SP leva em consideração os resultados do projeto no curto e longo 

prazo, agregando a avaliação das interações trazidas pelas incertezas tecnológicas e seus 

riscos (Shenhar & Dvir, 2010). As cinco dimensões do SP de Shenhar & Dvir (2010) são 

abrangentes, integradas e avaliam os resultados do projeto em um período de tempo que vai 

além da fase de execução do projeto, possibilitando ter um olhar diferenciado quanto às 

contribuições e resultados alcançados. Um projeto deve estar alinhado e conectado ao sucesso 

e bem-estar que envolve o futuro da empresa, à sua estratégia e devem ser avaliados quanto à 

contribuição e resultados que proporcionam (Shenhar et al., 2007).  
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No curto prazo e durante a execução do projeto, são avaliadas questões de eficiência 

na execução de prazos, custos, mudanças e outras eficiências inerentes ao projeto e suas 

necessidades, bem como avaliar a satisfação dos membros da equipe, crescimento pessoal e o 

interesse de permanecer na empresa, equipe e no projeto, pois considera que uma equipe 

satisfeita, qualificada e preparada é fundamental para o SP (Shenhar & Dvir, 2010). Outra 

avaliação para o SP durante a execução do projeto diz respeito à adequação dos produtos e 

serviços às necessidades dos clientes (Shenhar & Dvir, 2010). 

As demais dimensões tratam de aspectos de longo prazo que beneficiam tanto a 

avaliação do projeto como também os benefícios alcançados pela empresa e sua estratégia. A 

dimensão sucesso comercial e direto possibilitam avaliar o impacto do projeto nos resultados 

financeiros finais alcançados pela empresa, como as vendas realizadas, lucros, receitas e 

outras medidas financeiras e, por último, avalia bem depois do término do projeto os 

benefícios e resultados que ajudam a empresa a criar novas oportunidades e a preparar novas 

infraestruturas (Shenhar & Dvir, 2010). 

No contexto em que o MN e GP são assuntos tratados com relevância estratégica e de 

forma conjugada, observa-se que as empresas que desenvolvem novos MNs procuram atender 

mudanças tecnológicas, de negócios e inovações alinhados à estratégia com a geração de 

valor em seus produtos e serviços criados para seus clientes, possibilitando o SP e nos 

negócios em meios às mudanças ambientais e tecnológicas (Kujala et al., 2010; Wikström et 

al., 2010). Essas empresas utilizam o MN como uma ferramenta conceitual (Osterwalder, 

2004; Osterwalder et al., 2005) ou um modelo estrutural (Amit & Zott, 2001) que utilizam os 

projetos como “um esforço temporário empreendido para criar um único produto, serviço ou 

resultado” (PMBoK PMI, 2013, p. 28) para obter sucesso na execução da estratégia 

estabelecida.  

Desta forma, considerando que: (1) o MN deste estudo é abrangente e amplamente 

utilizado em diversos tipos de negócios e constituído por componentes (nove) que são 

comumente encontrados na literatura que abordam o tema (Osterwalder & Pigneur, 2010); (2) 

que a configuração e quantidade de componentes de um MN podem variar para atender a 

empresa e seus negócios (Linder & Cantrell, 2000); (3) que o SP é um conceito dinâmico e 

amplo com implicações que representam uma análise de curto e longo prazo (Shenhar & Dvir, 

2010); (4) atende a um grande número de interessados (stakeholders); e (5) as medidas de 

sucesso devem refletir os intuitos estratégicos da empresa e seus objetivos de negócio, é 

proposta a seguinte hipótese: 
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H1: a configuração do modelo de negócios influencia positivamente o sucesso do 

projeto. 

Como objetivos secundários desta hipótese (que estão incluídos como parte dos 

objetivos específicos da pesquisa) serão avaliados: (1) a contribuição dos componentes do 

MN na configuração global do MN e (2) a contribuição das dimensões do SP no sucesso 

global do projeto.  

 

2.6 MODELO CONCEITUAL 

Segundo Hair et al. (2009), os modelos podem ser formados por indicadores 

formativos e/ou reflexivos. Os indicadores Reflexivos, também chamado de refletores, são 

indicadores considerados como efeitos do constructo em questão e, no caso dos indicadores 

Formativos, também chamados de produtores, são indicadores considerados como causas do 

construto em questão (Bagozzi & Fornell, 1982; Costner, 1969; Pedhazur & Schmelkin, 

2013).  

Na revisão da literatura foi possível verificar a constituição dos constructos MN e SP 

como constructos reflexivos. Segundo Osterwalder et al. (2005), os domínios (componentes) 

endereçados em um MN:  

“Um modelo de negócios é uma ferramenta conceitual que contém um 

conjunto de elementos e seus relacionamentos e permite expressar a lógica 

de negócios de uma empresa específica. É uma descrição do valor de uma 

empresa oferece a um ou vários segmentos de clientes e da arquitetura da 

empresa e sua rede de parceiros para a criação, marketing e distribuição 

deste valor e capital de relacionamento, para gerar fluxos de receitas 

lucrativas e sustentáveis” (Osterwalder et al., 2005, p. 3). 

Como visto anteriormente neste trabalho, o SP é caracterizado pela influência de 

muitas interações, como: as avaliações de pessoas, equipes, competências, qualidade do 

trabalho em equipe, escopo do projeto, custo e gestão do tempo (Söderland et al., 2012), 

habilitando olhar para o constructo SP como um constructo reflexivo pela existência de uma 

diversidade de questões utilizadas para exprimir o SP.  

Segundo Hair et al. (2009), os constructos podem ser exógenos e endógenos. As 

variáveis independentes de um modelo, também conhecidas como exógenas, não são causadas 
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ou preditas por nenhuma outra variável no modelo e as variáveis endógenas, também 

conhecidas como dependentes, são preditas por outros construtos exógenos. De acordo com 

essa definição, e a questão de pesquisa apresentada, pode-se considerar os componentes do 

MN (variáveis independentes) com exógenas e o constructo SP como endógeno (variável 

dependente). 

Conforme aporte teórico e argumentação apresentada optou-se em utilizar a 

modelagem de equações estruturais (MEE) para realizar a análise estatística e teste da 

hipótese. Sendo o modelo teórico composto por variáveis ordinais nos constructos (MN) e 

(SP), as análises das relações serão realizadas com a utilização do PLS-SEM.  
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Esse capítulo é composto por duas seções. A primeira seção apresenta os 

procedimentos adotados para o levantamento da base literária utilizada neste estudo, e a 

segunda seção apresenta os aspectos metodológicos e as técnicas de pesquisa adotadas nesta 

pesquisa, abordando o tipo da pesquisa, plano amostral, escalas utilizadas para construção do 

instrumento de pesquisa e a maneira como foi realizada a coleta de dados, a qual foi tratada 

em duas fases, o pré-teste, para avaliar o instrumento de pesquisa e realizar ajustes e a coleta 

final. 

 

3.1 ESTRATÉGIA DE REVISÃO DA LITERATURA 

A estratégia para a revisão da literatura utilizou da pesquisa bibliográfica para os eixos 

teóricos: (1) modelo de negócios e (2) sucesso em projetos. Segundo Da Silva & Menezes 

(2005), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida utilizando material já existente e publicados 

na forma de artigos científicos, livros, revistas e publicações avulsas. A revisão da literatura 

possibilita ao pesquisador entender e fundamentar aspectos e problemas sobre os temas 

estudados (Da Silva & Menezes, 2005). 

Buscou-se pesquisar por artigos, dissertações, teses e livros pertinentes aos constructos 

propostos para a fundamentação teórica, possibilitando a identificação de estudos importantes 

que serviram de base para a fundamentação teórica dos constructos propostos. A pesquisa foi 

desenvolvida utilizando três bases de dados como fontes principais: (1) Web of Science, (2) 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e (3) Google Scholar, que permitiu identificar 

artigos com alto grau de impacto, mas não indexados nas demais bases utilizadas na pesquisa.  

Foram utlizados alguns critérios seletivos como parâmetros para selecionar os 

arquivos e delimitar o escopo estudado, tais como: (1) utilizar trabalhos bem referenciados; 

(2) trabalhos de periódicos bem avaliados pelo critério QUALIS; (3) priorizar os periódicos 

como a principal fonte de pesquisa e trabalhos e (4) procurar a utilização de trabalhos mais 

atuais. 
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3.2 TIPOS DE PESQUISA 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos a serem 

utilizados na prática em soluções de problemas (Da Silva & Menezes, 2005). Quanto ao seu 

tipo, caracteriza-se por ser confirmatória-descritiva. Caracteriza-se como confirmatória pelo 

fato de buscar trazer um maior conhecimento e familiaridade a um assunto já estudado e 

tratado na teoria com a utilzação de conceitos, proposições e modelos bem definidos (Forza, 

2002). Descritivo pela busca em descobrir a existência de relacionamentos entre uma ou mais 

variáveis, objetivando descrever as características de determinadas populações ou fenômenos 

por meio de técnicas padronizadas de coleta de dados (Da Silva & Menezes, 2005). 

 

3.3 UNIVERSO, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Nesta pesquisa, o método de amostragem que se pretende usar é o não-probabilístico, 

utilizando o levantamento para permitir ao pesquisador uma pesquisa com baixo custo e de 

forma rápida (Hair et al., 2009).  

O universo de pesquisa compreende empresas nacionais e internacionais de diversos 

ramos de atividades. A população envolve profissionais que atuam ou atuaram em projetos e 

que são participantes das redes sociais Linkedin, Facebook e Google Plus. O perfil de 

respondente que se buscou é caracterizado por pessoas que exerceram ou exercem funções de 

gestão e liderança nas organizações e aptos a responder sobre a relação entre o MN e SP.  

Nesta pesquisa foram considerados diversos setores da economia. A Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 2.0 foi utilizada para caracterizar as respostas 

dos perfis das atividades econômicas encontrados no mercado.  

Foi utilizada como técnica estatística a modelagem de equações estruturais (MEE) e o 

método de Mínimos Quadrados Parciais, conhecido como Partial Least Square (PLS-SEM). 

Na utilização do PLS-SEM, o tamanho da amostra a ser utilizada deve ser igual ou maior a 

dez vezes o número de indicadores da escala com maior número de indicadores formativos ou 

dez vezes o número de caminhos direcionados a um determinado constructo do modelo 

estrutural (Barclay, Higgins, & Thompson, 1995).  

Para obter maior precisão no dimensionamento da amostra, utilizou-se o software 

G*Power3 3.1.9 dos autores Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang (2009) e que é encontrado no 
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site http://www.gpower.hhu.de/en.html. Por meio dessa ferramenta, calculou-se a amostra 

necessária para o modelo proposto utilizando-se como análise principal o constructo ou 

variável latente (endógena) que recebe o maior número de variáveis preditoras ou exógenas 

(Christian M. Ringle, Da Silva, & Bido, 2014). Neste estudo, o constructo endógeno recebe 

somente uma variável preditora.  

A utilização do G*Power foi feita em duas fases. Na primeira fase, foi realizada a 

análise para identificar o tamanho total da amostra necessária para proceder os testes no 

modelo proposto. O software foi ajustado com as seguintes opções de testes: (1) Família de 

Testes: F tests; (2) Teste Estatístico com a opção de Regressão Linear Múltipla: Fixed Model, 

R
2
 com desvio de zero e (3) A priori: calcular o tamanho da amostra necessária - dado α, 

poder e tamanho do efeito. Os parâmetros para a realização do teste foram configurados 

conforme segue: (1) um poder de teste 1- β = 0,80; (2) com efeito f
2
 = 0,15 (médio); (3) nível 

de significância α =0,05 e (4) Número de preditores = 1. A figura 9 mostra as configurações 

realizadas para o cálculo da amostra mínima necessária.  

 

Figura 9. Amostra mínima necessária para análise estatística da amostra (G*Power). 

Fonte: Cálculos realizados com base nas orientações dos autores Faul et al. (2009). 

 

http://www.gpower.hhu.de/en.html
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Na segunda fase, foi calculado o poder estatístico da amostra, considerando o valor 

mínimo convencionado para as ciências sociais que é acima de 0,80 (Cohen, 1988; Faul et al., 

2009a; Hair et al., 2009). O software foi ajustado com as seguintes opções para a realização 

do teste: (1) Família de Testes: F tests; (2) Teste Estatístico com a opção de Regressão Linear 

Múltipla: Fixed Model, R
2
 com desvio de zero e (3) Post hoc: calcular o poder alcançado = 

dado α, tamanho da amostra e tamanho do efeito. Os parâmetros para realizar esta fase foram: 

(1) com efeito f2 = 0,15 (médio); (2) nível de significância α =0,05; (3) Tamanho total da 

amostra = 181 e (4) Número de preditores = 1. O resultado indicou que uma amostra com 179 

respondentes corresponde a um poder estatístico de 0,99% (figura 10).  

O questionário foi enviado a 12355 pessoas, sendo 6767 contatos do Linkedin e 5588 

pessoas pertencentes a grupos do Facebook voltados a assuntos acadêmicos e de pesquisa. O 

número de 181 respostas alcançadas ao término da fase de levantamento atende plenamente às 

necessidades da pesquisa. A quantidade alcançada ultrapassa o número sugerido por Hair et 

al. (2009), o qual recomenda obter o dobro da amostra mínima para alcançar resultados mais 

significativos na análise. A figura 10 mostra as configurações realizadas para o cálculo do 

poder da amostra. 

 

Figura 10. Poder estatístico da amostra (G*Power).  

Fonte: Cálculos realizados com base nas orientações dos autores Faul et al. (2009). 
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Na próxima seção serão descritas as escalas com o objetivo de trabalhar os valores que 

serão obtidos nas variáveis do MN e SP por meio do instrumento de pesquisa e escalas 

definidas. 

3.4 ESCALAS 

Segundo Hair et al. (2009), as escalas são utilizadas como um recurso para identificar 

a medida da variação em um conjunto de variáveis ou entre uma variável dependente e uma 

variável independente. As questões desta pesquisa referentes aos constructos MN e SP 

utilizam escala do tipo Likert com amplitude de cinco pontos: Discordo Totalmente (1), 

Discordo (2), Nem Discordo / Nem Concordo (3), Concordo (4) e Concordo Totalmente (5). 

A primeira escala foi baseada nos nove componentes que compõe o MN de Osterwalder & 

Pigneur (2010), sendo: Proposta de Valor (4 itens), Cliente alvo (3 itens), Canal de 

distribuição (7 itens), Relacionamento com o Cliente (4 itens), Atividades-chave (4 itens), 

Recursos-chave (3 itens), Rede de Parceiros (2 itens), Estrutura de custos (4 itens) e Fonte de 

Receitas (8 itens). A segunda é baseada no SP e apresenta cinco dimensões, assim 

caracterizadas: Eficiência (4 itens), Impacto na Equipe (6 itens), Impacto no Cliente (5 itens, 

Preparação para o futuro (6 itens) e sucesso comercial e direto (6 itens) de (Shenhar & Dvir, 

2010). 

A partir dessas escalas foi possível propor o modelo conceitual, com os constructos, 

dimensões, seus códigos, variáveis manifestas e escala para o SP (Figura 11) e MN (Figura 

12). 

Constructo Dimensão 

Código 

da 

Variável 

Variável manifesta Escala 

SP - Sucesso 

do Projeto 

Eficiência 

SPEF_1 Cumprimento do Cronograma 

 (Shenhar & 

Dvir, 2007, p. 

39) 

SPEF_2 Cumprimento do Orçamento 

SPEF_3 Cumprimento do Escopo 

SPEF_4 Cumprimento de Outras Medidas de Eficiência 

Impacto na 

equipe 

SPIE_1 Motivação da Equipe do Projeto 

SPIE_2 Lealdade da Equipe do Projeto 

SPIE_3 Moral da Equipe do Projeto 

SPIE_4 Satisfação da Equipe do Projeto 

SPIE_5 Desenvolvimento Pessoal da Equipe do Projeto 

SPIE_6 Possibilidade de Retenção da Equipe do Projeto 

Sucesso SPSC_1 Sucesso Comercial do Projeto 
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Comercial e 

Direto 
SPSC_2 Lucratividade por meio do Projeto 

SPSC_3 Rentabilidade do Projeto 

SPSC_4 Ganho de Marketshare por meio do Projeto 

SPSC_5 
Geração de Valor para os Acionistas por meio do 

Projeto 

SPSC_6 
Ganho de Desempenho Organizacional por meio do 

Projeto 

Preparação 

para o 

futuro 

SPIF_1 
Geração de Contribuições para Projetos Futuros por 

meio do Projeto 

SPIF_2 
Desenvolvimento de Produtos Adicionais por meio 

do Projeto 

SPIF_3 Exploração de Novos Mercados por meio do Projeto 

SPIF_4 
Desenvolvimento de Novas Tecnologias por meio 

do Projeto 

SPIF_5 
Desenvolvimento de Novos Processos por meio do 

Projeto 

SPIF_6 
Desenvolvimento das Capacidades Administrativas 

por meio do Projeto 

Impacto no 

cliente 

SPIC_1 Melhora do Desempenho do Cliente 

SPIC_2 Satisfação do Cliente 

SPIC_3 Atendimento dos Requisitos do Cliente 

SPIC_4 Utilização do Produto Pelo Cliente 

SPIC_5 Possibilidade de Recompra pelo Cliente 

Figura 11. Sucesso do Projeto: constructos, dimensões, variáveis e escala. 

Fonte: Próprio autor com base no estudo de Shenhar & Dvir (2007, p. 39). 

 

Constructo Componentes 

Código 

da 

Variável 

Variável manifesta Escala 

MN - Modelo 

de Negócios 

Proposta  

de Valor 

MNPV_1 
Nossas Propostas de Valor estão bem alinhadas com as 

necessidades dos clientes 

(Osterwalder & 

Pigneur, 2010, p. 

p.21, 23, 27, 29, 35, 

37, 39, 41; 

Osterwalder et al., 

2005, p. 19). 

MNPV_2 Nossas Propostas de Valor têm forte efeito de rede 

MNPV_3 Há fortes sinergias entre nossos produtos e serviços 

MNPV_4 Nossos clientes estão bem satisfeitos 

Cliente alvo  

MNCA_1 A taxa de evasão de clientes é baixa 

MNCA_2 A base de clientes está bem segmentada 

MNCA_3 Estamos continuamente conseguindo novos clientes 

Canal de 

distribuição 

MNCD_1 Nossos Canais são muito eficientes 

MNCD_2 Nossos Canais são muito eficazes 

MNCD_3 A abrangência do Canal é forte entre nossos clientes 

MNCD_4 Os clientes encontram nossos Canais com facilidade 

MNCD_5 Os Canais estão fortemente integrados 

MNCD_6 Os Canais proporcionam economias de escopo 

MNCD_7 
Os Canais estão bem adequados aos Segmentos de 

Clientes 

Relacionamento  MNRC_1 Forte Relacionamento com os Clientes 
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com o Cliente 
MNRC_2 

A qualidade da relação se adequa corretamente aos 

Segmentos de Clientes 

MNRC_3 
As relações laçam os clientes através de altos custos 

de alternância 

MNRC_4 Nossa marca é forte 

Atividades-

Chave 

MNAC_1 Executamos eficientemente as Atividades-Chave 

MNAC_2 Nossas Atividades-Chave são difíceis de copiar 

MNAC_3 A qualidade de execução é alta 

MNAC_4 
O equilíbrio entre execução interna e terceirizada são 

ideais 

Recursos-chave 

MNRC_1 
Nossos Recursos Principais são difíceis para a 

concorrência replicar 

MNRC_2 As necessidades de Recursos são previsíveis 

MNRC_3 
Disponibilizamos os Recursos Principais na 

quantidade certa na hora certa 

Rede de 

Parceiros 

MNRP_1 
Estamos focados e trabalhamos com parceiros quando 

necessário 

MNRP_3 
Aproveitamos boas relações de trabalho com parceiros 

principais 

Estrutura de 

custos 

MNEC_1 Nossos custos são previsíveis 

MNEC_2 
Nossa Estrutura de Custos está corretamente adequada 

ao nosso Modelo de Negócios 

MNEC_3 Nossas operações são eficientes em custos 

MNEC_4 Tiramos proveito da economia de escala 

Fonte de 

Receitas 

MNFR_1 Nos beneficiamos de grandes margens 

MNFR_2 Nossa receita é previsível 

MNFR_3 
Temos Fonte de Receitas recorrentes e compras 

repetidas frequentes 

MNFR_4 Nossas Fonte de Receitas são diversificadas 

MNFR_5 Nossas Fonte de Receitas são sustentáveis 

MNFR_6 Obtemos as receitas antes de incorrer nos custos 

MNFR_7 
Cobramos por aquilo que os clientes estão realmente 

dispostos a pagar 

MNFR_8 
Nossos mecanismos de preço capturam a disposição 

total de pagar 

Figura 12. Modelo de Negócios: constructos, componentes, variáveis e escala. 

Fonte: Próprio autor com base no estudo de (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. p.21, 23, 27, 29, 35, 37, 39, 41; 

Osterwalder et al., 2005, p. 19). 

 

3.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO) 

O instrumento de pesquisa escolhido para este trabalho é um questionário estruturado, 

que foi baseado na literatura acerca dos temas “Modelo de Negócios” e “Sucesso do Projeto”, 

complementado por questões para caracterizar o respondente e a empresa. O instrumento de 

pesquisa encontra-se no Apêndice A e está estruturado em cinco seções, a saber: (1) Carta de 
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Apresentação, (2) Orientações para o preenchimento do questionário, (3) Modelo de 

Negócios, (4) Sucesso do Projeto e (5) Caracterização da empresa e do respondente.  

 

Seção 1: Carta de Apresentação – objetivou apresentar o pesquisador, a finalidade 

da pesquisa e os temas e a relação que está sendo estudada. A carta de apresentação serve para 

contextualizar o participante, despertar o seu interesse e validar se o mesmo está apto a dar 

sequência para as próximas seções do questionário.  

Seção 2: Orientações para o preenchimento do questionário – esta seção contém as 

orientações do que o respondente deve ter em mente para responder as questões relacionadas 

aos temas MN e SP, além de orientar sobre o envio do formulário ao final do questionário.  

 

Seção 3: Modelo de Negócios – nesta seção é apresentada a conceituação de MN e o 

respondente avalia o MN que a empresa adotava durante um projeto de relevante e de sua 

escolha. O MN foi medido por meio dos nove componentes do modelo proposto por 

Osterwalder & Pigneur (2010): Proposta de Valor, Cliente Alvo, Canal de Distribuição, 

Relacionamento com o Cliente, Atividades-Chave, Recursos-Chave, Rede de Parceiros, 

Estrutura de Custos e Fonte de Receitas. Esta seção termina solicitando ao entrevistado que 

informe se o MN é conhecido pelos colaboradores e utilizado para representar a estratégia da 

empresa.  

 

Seção 4: Sucesso do Projeto – esta seção é iniciada apresentando a conceituação de 

SP para o entrevistado a fim de que escolha um projeto relevante que participou dentro dos 

conceitos dissertados e possa avaliá-lo sob a ótica das cinco dimensões do SP de Shenhar & 

Dvir (2010): Eficiência, Impacto no Cliente, Impacto na Equipe, Sucesso Comercial e Direto 

e Preparação para o Futuro. Além disso, haverá questões para caracterizar o projeto quanto à 

sua natureza, orçamento e número de pessoas participantes do projeto.  

 

Seção 5: Caracterização da empresa e respondente – a última seção busca a 

caracterização da empresa e do respondente. A caracterização da empresa é realizada por 

meio de questões para informar o segmento da empresa, seu faturamento (porte) e número de 

funcionários/colaboradores que atuam na empresa. A caracterização do respondente se dá por 

meio de questões para avaliam sua experiência com projetos, função exercida na época do 

projeto, idade, sexo, nível de instrução e segmento de mercado em que atua. 
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Para caracterizar o respondente e a área de atuação da organização no mercado 

nacional e internacional, utilizou-se a classificação estabelecida pelo Código Nacional de 

Atividade Econômica (CNAE) versão 2.0; (2) para medir as variáveis observáveis que 

integram o MN, propondo a utilização de escala likert de cinco pontos e, (3) para as variáveis 

observáveis que compõe a variável latente SP, utilizando escala likert de cinco pontos.  

A seguir é apresentado o modelo conceitual elaborado para esta pesquisa.  

 

3.6 MODELO TEÓRICO DA PESQUISA 

A utilização de modelos é justificável pelo fato de facilitar a compreensão à medida 

que são procuradas relações entre as teorias e os dados empíricos (Bunge, 1974). Modelos são 

compostos por variáveis. As variáveis que compõe um modelo podem ser latentes/não 

observáveis diretamente, necessitando da utilização de indicadores observáveis para sua 

medição ou de variáveis observáveis, as quais são conhecidas como variáveis manifestas ou 

como indicadores (Hair et al., 2009). Na figura 13, é apresentado o modelo teórico deste 

estudo, os construtos utilizados e suas dimensões, que serão utilizados para testar a hipótese 

formulada (H1). 
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Figura 13. Modelo Teórico da Pesquisa. 

Fonte: Próprio autor. 
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3.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Segundo Malhotra (2008), a utilização da técnica de levantamento baseia-se na 

utilização de questionários estruturados e pré-estabelecidos que são aplicados em uma 

amostra de uma população, o qual pode englobar questionamentos diversos, como questões 

sociais, demográficas e comportamentais. Duas vantagens do levantamento merecem ser 

destacas: a primeira diz respeito à facilidade em administrar o questionário e a segunda diz 

respeito aos dados apresentarem consistência por estarem limitados em questões declaradas, 

as quais podem ser realizadas de forma verbal, escrita e por computador (Malhotra, 2008).  

Esta pesquisa tem como proposta a utilização do levantamento como método de coleta 

de dados e conforme comentado anteriormente, o levantamento foi realizado por meio de 

questionário encaminhado a diversos contatos, considerando o perfil de respondentes 

especificados no item 3.3 desta seção. O questionário de pesquisa foi elaborado na ferramenta 

Google Forms, que permite a criação de formulários de pesquisas personalizados para a coleta 

de dados. Uma carta de apresentação foi encaminhada junto com o questionário de pesquisa 

para esclarecer os objetivos da pesquisa junto aos respondentes.  

Antes de enviar o questionário para a população em questão, foi realizado um pré-teste 

para validar o instrumento de pesquisa com um número reduzido de participantes para 

identificar eventuais erros. Nesta etapa, foram validados aspectos como: o tempo para se 

responder o questionário, a estruturação dos tópicos do questionário, a clareza na 

apresentação da proposta da pesquisa e questões de layout e navegabilidade nas páginas web.  

Após a realização dos ajustes identificados no pré-teste, o questionário foi enviado aos 

respondentes. No final do questionário, foi sugerido o encaminhamento da pesquisa para 

outros profissionais com o mesmo perfil (técnica Snowball, pela qual o questionário é 

replicado a outras pessoas com perfis semelhantes). Os ajustes do instrumento de pesquisa e a 

coleta dos dados ocorreram num período de três meses, a partir da data qualificação.  

O acesso aos respondentes se deu por meio das redes anteriormente citadas, e destas, o 

Linkedin se destacou pelo alcance de respondentes que proporcionou à pesquisa, tanto no 

nível nacional quanto internacional. Utilizando a lista de contatos do Linkedin de pessoas 

conhecidas, foi possível encaminhar a pesquisa a mais de cinco mil pessoas. Para dinamizar o 

processo de envio da pesquisa e evitar que o e-mail remetente fosse classificado como spam, 

utilizou-se do serviço de um provedor de e-mail, possibilitando encaminhar a pesquisa para 
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diversas pessoas sem que os e-mails voltassem. O próximo item aborda o plano de execução 

da análise dos dados.  

 

3.8 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados é precedida pela preparação dos dados, quando o pesquisador tem 

a oportunidade de avaliar os dados perdidos, vieses, observações atípicas e testar a não 

significância dos dados. Os dados perdidos (missing values) ocorrem quando o respondente 

deixa de informar os valores em uma ou mais variáveis. Nesta pesquisa não foi utilizado o 

processo de tratamento de valores perdidos elaborado por Hair et al. (2009), pois o 

questionário foi estruturado de forma que todas as questões relativas ao modelo fossem 

obrigatórias, além do respondente ter o perfil para prosseguir respondendo às questões.  

Conforme indicado por Hair et al. (2009), as relações entre constructos não 

mensuráveis diretamente podem ter suas relações avaliadas por meio da Modelagem em 

equações estruturais (MEE). Os métodos de MEE podem ser classificados em dois tipos 

(Tenenhaus, 1998): (1) Modelagem de equações estruturais baseado em covariâncias 

(MEEBC) ou simplesmente, modelos LISREL ou (2) Mínimos Quadrados Parciais (PLS-

SEM) que realiza a avaliação do MEE por partes.  

Este estudo utilizou o PLS-SEM como técnica estatística para a modelagem das 

equações estruturais (MEE) e a ferramenta SMARTPLS (Ringle, Wende, & Becker, 2015) 

como ferramenta de apoio para a análise do modelo e seus resultados. A utilização do PLS-

SEM para a elaboração da MEE é indicada quando: (1) os conjuntos de dados são muito 

pequenos; (2) as medidas não estão suficientemente desenvolvidas; (3) as teorias não são 

solidamente desenvolvidas; (4) os dados têm distribuições anormais; (5) há abundância de 

dados ordinais e categóricos; (6) aparecem ambos os indicadores formativos e reflexivos; e 

(7) o objetivo principal é prever a variável dependente. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo objetiva apresentar os resultados da análise dos dados que foram obtidos 

com a aplicação do instrumento de pesquisa que foi encaminhado a profissionais de diversas 

nacionalidades. Devido à relevância do tema, o instrumento foi encaminhado a profissionais 

de nacionalidades distintas para ampliar o espectro de respondentes. Primeiramente, são 

apresentados os procedimentos envolvidos na preparação dos dados e, posteriormente, a 

análise descritiva dos dados que engloba a caracterização dos respondentes, organização, 

projeto e MN. Em seguida, são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do PLS-

SEM nos dados ordinais que compõem as variáveis latentes e observáveis dos os constructos 

MN e SP. 

 

4.1 PREPARAÇÃO DOS DADOS 

Conforme mencionado na seção anterior, a coleta dos dados foi realizada mediante a 

aplicação de questionário eletrônico.  

O questionário eletrônico foi estruturado em quatro seções: (1) Introdução e 

apresentação, com os objetivos da pesquisa, perfil e experiência desejada do respondente 

como critérios para prosseguir às próximas seções; (2) seção sobre MN, na qual o respondente 

caracteriza o MN da empresa escolhida; (3) seção para cara caracterização do projeto 

escolhido e avaliação do Sucesso alcançado pelo projeto e; (4) seção para a caracterização do 

perfil do respondente e empresa.  

O questionário foi enviado a profissionais de diversos ramos de atividades com cargos 

de liderança e que atuaram em projetos nas empresas pelas quais passaram. O questionário foi 

elaborado em inglês e português para abranger profissionais com atuação em projetos de 

várias nacionalidades. Definiu-se como obrigatório responder todas as questões inerentes aos 

constructos do modelo teórico, evitando assim, a ocorrência de missing values nos resultados. 

O questionário obteve o número de 181 respostas válidas. 
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

Para obter uma maior compreensão sobre os dados coletados no estudo da relação 

entre o MN o SP, nesta seção foi realizado a análise descritiva da amostra quanto ao MN, SP, 

caracterização da empresa e dos respondentes envolvidos na pesquisa. Fávero et al. (2009) 

define a estatística descritiva como a geração de entendimento dos dados coletados, 

utilizando-se de tabelas, gráficos e medidas-resumo, identificação de tendências e na variação 

de dados com valores divergentes.  

 

4.2.1 Caracterização dos Respondentes 

Dos 181 questionários válidos, observou-se que a grande maioria dos respondentes 

atuou em projetos realizados em território brasileiro (92,8%) e os demais, constituindo um 

percentual de 7,2%, estão distribuídos entre os países: Estados Unidos da América (3,90%), 

México (0,60%), França (0,60%) e globais (2,20%), conforme apresentado na tabela 1. A 

classificação como globais foi atribuída para os projetos que foram desenvolvidos por equipes 

alocadas em diversos países, ou seja, envolvia equipes de localidades e países diversos que 

atuavam conjuntamente para realizar o projeto. 

 

Tabela 1: País em o respondente trabalhou quando participou do projeto. 

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar o gênero dos respondentes, percebe-se a predominância do gênero 

masculino com 81,2 % dos respondentes e o feminino com 18,8% (tabela 2).  

País que o respondente trabalhava quando 

participou do projeto 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa  

(%) 

Frequência 

Acumulada  

(%) 

Brasil 168 92,8 92,8 

Globais 4 2,2 95,0 

EUA 7 3,9 98,9 

França 1 0,6 99,4 

México 1 0,6 100,0 

Total 181 100,0   
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Tabela 2. Gênero dos respondentes. 

Gênero 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa  

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Feminino 34 18,8 18,8 

Masculino 147 81,2 100,0 

Total 181 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A faixa etária apresenta uma predominância de respondentes com idade entre os 31 e 

40 anos e que representam o percentual de 36,5% do total (tabela 3). Ao relacionar esta faixa 

etária com o tempo de experiência em projetos é possível observar que os profissionais com 

experiência dos 06 e 10 anos são a maioria, compondo um total de 14,4% da amostra (tabela 

4).  

Tabela 3: Faixa etária dos Respondentes 

Faixa etária 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

De 20 a 30 anos 11 6,1 6,1 

De 31 a 40 anos 66 36,5 42,5 

De 41 a 50 anos 57 31,5 74,0 

De 51 a 60 anos 40 22,1 96,1 

Mais de 60 anos 7 3,9 100,0 

Total 181 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 4: Faixa etária 

Faixa Etária 
Tempo atua/atuou 

com projetos 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

De 20 a 30 anos De 0 a 5 anos 8,0 4,4 4,4 

  De 6 a 10 anos 3,0 1,7 6,1 

De 31 a 40 anos De 0 a 5 anos 25,0 13,8 19,9 

  De 11 a 15 anos 13,0 7,2 27,1 

  De 16 a 20 anos 1,0 0,6 27,6 

  De 6 a 10 anos 26,0 14,4 42,0 

  Mais De 20 anos 1,0 0,6 42,5 

De 41 a 50 anos De 0 a 5 anos 12,0 6,6 49,2 
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  De 11 a 15 anos 13,0 7,2 56,4 

  De 16 a 20 anos 10,0 5,5 61,9 

  De 6 a 10 anos 8,0 4,4 66,3 

  Mais De 20 anos 14,0 7,7 74,0 

De 51 a 60 anos De 0 a 5 anos 6,0 3,3 77,3 

  De 11 a 15 anos 9,0 5,0 82,3 

  De 16 a 20 anos 3,0 1,7 84,0 

  De 6 a 10 anos 8,0 4,4 88,4 

  Mais De 20 anos 14,0 7,7 96,1 

Mais de 60 anos De 16 a 20 anos 1,0 0,6 96,7 

  De 6 a 10 anos 1,0 0,6 97,2 

  Mais de 20 anos 5,0 2,8 100,0 

Total   181,0 100,0   

 

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O nível de instrução dos pesquisados demonstra profissionais com formação de alto 

nível e cada vez mais especializados participando nos projetos (Tabela 5). Isto demonstra que 

a graduação já não predomina entre os profissionais que atuam em projetos e que a grande 

maioria dos respondentes é pós-graduada (54,1%). Além disto, percebe-se que muitos 

profissionais estão procurando desenvolver-se mais através do mestrado (15,5%) e doutorado 

(3,30%).  

 

Tabela 5: Nível de Instrução dos respondentes. 

Nível de Instrução 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Frequência 

Acumulada (%) 

2º grau completo 1 0,6 0,6 

Universitário / Bacharelado 46 25,4 26,0 

Pós-graduado 98 54,1 80,1 

Mestrado 28 15,5 95,6 

Doutorado 6 3,3 98,9 

Pós-Doutorado 2 1,1 100,0 

Total 181 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação às funções exercidas pelos respondentes na época em que ocorreu o 

projeto, verifica-se que a maioria atuou como gerente projetos / programa (39,2%), seguido de 
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coordenadores de projetos (18,2%) e Gerente Técnico / Administrativo (16,0%). Estes 

números demonstram a predominância de cargos de liderança e média gerência como 

participantes da pesquisa (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Função exercida na organização no período em que ocorreu o projeto 

Função exercida na organização no período em que 

ocorreu o projeto 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Gerente de Projetos / Programa 71 39,2 39,2 

Coordenador de equipe 33 18,2 57,5 

Gerente Técnico / Administrativo  29 16,0 73,5 

Executivo (CIO, CEO, etc.) 22 12,2 85,6 

Consultor e Líder técnico 16 8,8 94,5 

Superintendente 10 5,5 100,0 

Total 181 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados em exposição na tabela 7 demonstram que grande parte dos profissionais que 

atuam ou atuaram com projetos têm até 10 anos de envolvimento com projetos (53,6%). O 

maior percentual está no grupo com até 5 anos de experiência, com 28,2%, seguido pelos 

profissionais que atuam entre os 05 e 10 anos, com 25,4%.  

 

Tabela 7: Tempo de atuação em projetos. 

Tempo de atuação com projetos 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

De 0 a 5 anos 51,0 28,2 28,2 

De 11 a 15 anos 35,0 19,3 47,5 

De 16 a 20 anos 15,0 8,3 55,8 

De 6 a 10 anos 46,0 25,4 81,2 

Mais de 20 anos 34,0 18,8 100,0 

Total 181,0 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na figura 14, é possível perceber que o número de profissionais que atuam em 

projetos vai decrescendo com o passar do tempo. Ao compararmos as informações da figura 
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14 com a tabela 4, verifica-se uma correlação entre o número de respondentes com idade 

superior a 40 anos e os profissionais com mais de 10 anos de experiência em projetos. 

 

Figura 14. Tempo que os respondentes atuam/atuaram com projetos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A seguir, serão descritos os resultados obtidos para os nove componentes que 

constituem o MN.  

4.2.2 Caracterização do Modelo de Negócios 

A análise descritiva dos componentes do MN considerou a escala Likert de 5 pontos 

utilizada. Esta escala é compreendida por valores de 1 a 5 (1 = Discordo Totalmente, 2 = 

Discordo, 3 = Não Concordo / Nem Discordo, 4 = Concordo e 5 = Concordo Totalmente). 

 

4.2.2.1 Proposta de Valor 

O componente “proposta de valor” é composto por quatro métricas que buscam 

identificar o alcance que a proposta de valor tem entre os clientes da empresa. Estas métricas 

relacionam a proposta de valor ao: alinhamento das necessidades do cliente (MNPV_1), efeito 

de rede (MNPV_2), a sinergia entre os produtos e serviços (MNPV_3) e a satisfação dos 

clientes (MNPV_4). Conforme identificado na tabela 8, existe uma grande concordância entre 
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os respondentes quanto à importância da proposta de valor para a constituição do MN e 

geração de valor para os seus clientes. Neste componente, todas as métricas mostram 

relevância para os respondentes, mas a métrica MNVP_1 destaca-se por obter a maior 

concordância dentre todas, com 60,8%. Este resultado indica que a proposta de valor dos MNs 

demonstra alinhamento com a estratégia da empresa em atender às necessidades de seus 

clientes. Na tabela 8, é apresentada a análise descritiva do componente proposta de valor. 

Tabela 8: Análise descritiva do componente proposta de valor. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNPV_1 - Nossas Propostas de Valor 

estão bem alinhadas com as necessidades 

dos clientes 

0,0% 5,5% 11,6% 60,8% 22,1% 

MNPV_2 - Nossas Propostas de Valor tem 

forte efeito de rede 
0,6% 5,5% 24,9% 49,7% 19,3% 

MNPV_3 - Há fortes sinergias entre nossos 

produtos e serviços 
0,0% 3,3% 14,9% 59,1% 22,7% 

MNPV_4 - Nossos clientes estão bem 

satisfeitos 
0,0% 7,7% 26,5% 52,5% 13,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2.2.2 Cliente Alvo 

Todos os respondentes da pesquisa demonstraram alta concordância nas três métricas 

utilizadas para o cliente alvo (MNCA_1 = 50,3%; MNCA_2 = 51,4% e MNCA_3 = 49,2%), 

indicando que os MNs analisados têm bem definidos quem são seus clientes e segmentos que 

pretendem atender e servir, quais são as suas necessidades e a satisfação em permanecerem 

como clientes da empresa (tabela 9). 

 

Tabela 9: Análise descritiva do componente Cliente Alvo. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNCA_1 - A taxa de evasão de clientes é 

baixa 
0,6% 16,6% 18,2% 50,3% 14,4% 

MNCA_2 - A base de clientes está bem 

segmentada 
1,7% 9,9% 18,8% 51,4% 18,2% 

MNCA_3 - Estamos continuamente 

conseguindo novos clientes 
2,2% 10,5% 17,7% 49,2% 20,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2.2.3 Canal de Distribuição 

 

Na visão dos respondentes, os resultados do componente canal de distribuição 

mostram relativa concordância na sua proposição, pois tiveram valores médios e 

demonstraram que as interfaces de relacionamento (canais de distribuição) da empresa com o 

cliente são abrangentes (MNCD_3 = 54,7%) adequadas aos segmentos de clientes (MNCD_7 

= 51,4%), fáceis de serem encontradas (49,7%), atendem com eficiência (MNCD_1 = 44,8%) 

e eficácia (MNCD_2 = 43,1%) os clientes e proporcionam economias de escopo à empresa 

(MNCD_6 = 46,4%) (tabela 10). Isto indica que os respondentes vêm os canais de 

distribuição como um elemento estratégico que beneficia a empresa a entregar produtos e 

serviços, beneficiando os clientes e fortalecendo os relacionamentos na venda e pós-venda. 

 

 

Tabela 10: Análise descritiva do componente Canal de Distribuição. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNCD_1 - Nossos Canais são muito 

eficientes 
2,2% 17,7% 27,1% 44,8% 8,3% 

MNCD_2 - Nossos Canais são muito 

eficazes 
2,8% 18,2% 26,5% 43,1% 9,4% 

MNCD_3 - A abrangência do Canal é forte 

entre nossos clientes 
2,8% 14,4% 13,8% 54,7% 14,4% 

MNCD_4 - Os clientes encontram nossos 

Canais com facilidade 
2,2% 11,0% 19,3% 49,7% 17,7% 

MNCD_5 - Os Canais estão fortemente 

integrados 
2,8% 21,0% 28,2% 37,0% 11,0% 

MNCD_6 - Os Canais proporcionam 

economias de escopo 
0,6% 14,9% 23,8% 46,4% 14,4% 

MNCD_7 - Os Canais estão bem 

adequados aos Segmentos de Clientes 
1,7% 14,9% 19,9% 51,4% 12,2% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2.2.4 Relacionamento com o Cliente 

O componente relacionamento com o cliente descreve a relação da empresa com os 

clientes e a experiência individual de cada cliente. Este relacionamento é direcionado para 

conquistar o cliente, retê-lo ou ampliar as vendas. Os resultados demonstram boa 
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concordância entre os entrevistados sobre o bom relacionamento entre a empresa e seus 

clientes, pois as métricas indicam um forte relacionamento entre os clientes (MNRC_1 = 

58,0%) e para a qualidade da relação que está corretamente adequada aos segmentos de 

clientes (MNRC_2 = 52,5%). Além destas métricas, quase metade dos respondentes 

indicaram alta concordância no fato dos clientes enxergarem a marca da empresa como sendo 

forte (42,0%). Na tabela 11, é possível verificar o nível de concordância apontado pelos 

respondentes.  

 

Tabela 11: Análise descritiva do componente Relacionamento com o cliente. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNRC_1 - Forte Relacionamento com os 

Clientes 
0,6% 8,8% 10,5% 58,0% 22,1% 

MNRC_2 - A qualidade da relação se 

adequa corretamente aos Segmentos de 

Clientes 

0,6% 12,2% 18,8% 52,5% 16,0% 

MNRC_3 - As relações laçam os clientes 

através de altos custos de alternância 
1,7% 13,3% 34,8% 39,2% 11,0% 

MNRC_4 - Nossa marca é forte 1,1% 5,0% 13,3% 38,7% 42,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2.2.5 Atividades-Chave 

O componente atividades-chave de um MN descreve as atividades mais importantes 

para fazer funcionar um MN e realizar a sua proposição de valor. Segundo os resultados 

demonstrados na tabela 12, há boa concordância para as métricas que avaliam a execução 

eficiente das Atividades-Chave (MNAC_1 = 54,1%), a alta qualidade na execução das 

atividades-chave (MNAC_3 = 48,1%) e para o equilíbrio que a empresa apresenta na 

execução das atividades com recursos internos e terceirizados (MNAC_4 = 44,8%). Estes 

valores demonstram que os participantes da pesquisa entendem que a empresa opera com 

sucesso sua proposta de valor por meio da execução de suas atividades-chave, alcançando 

novos mercados, mantendo o relacionamento com seus clientes e gerando rendimentos para a 

empresa. 

 



77 

 

Tabela 12: Análise descritiva do componente Atividades-chave. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNAC_1 - Executamos eficientemente as 

Atividades-Chave 
0,0% 7,7% 18,2% 54,1% 19,9% 

MNAC_2 - Nossas Atividades-Chave são 

difíceis de copiar 
3,3% 32,6% 24,9% 28,2% 11,0% 

MNAC_3 - A qualidade de execução é alta 0,6% 10,5% 22,7% 48,1% 18,2% 

MNAC_4 - O equilíbrio entre execução 

interna e terceirizada são ideais 
3,9% 17,1% 27,6% 44,8% 6,6% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

4.2.2.6 Recursos-Chave 

Considerando que os recursos-chave são os recursos essenciais para a execução do 

MN em uma empresa, os respondentes entendem que a utilização destes recursos é bem 

planejada, havendo previsibilidade para suas utilizações (MNRC_2 = 56,9%). Por outro lado, 

os outros dois indicadores que formam o componente recursos-chave apresentam um valor de 

concordância baixo, demonstrando que os recursos-chave não devem ser tão difíceis de serem 

replicados (MNRC_1 = 32,0%) e que nem sempre estes recursos estão disponíveis quando 

requisitados e na quantidade desejada (MNRC_3 = 39,8%) – tabela 13. Os recursos-chave 

estão associados principalmente à execução de atividades de infraestrutura. A baixa 

concordância indicada pode significar a necessidade de rever a infraestrutura, o modo como 

estes recursos são adquiridos ou alugados, o modo como as pessoas são contratadas, alocadas 

e suas habilidades utilizadas, bem como rever as necessidades financeiras para suportar estas 

atividades realizadas por meio destes recursos.  

 

Tabela 13: Análise descritiva do componente Recursos-chave. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNRC_1 - Nossos Recursos Principais são 

difíceis para a concorrência replicar 
5,0% 26,5% 23,2% 32,0% 13,3% 

MNRC_2 - As necessidades de Recursos 

são previsíveis 
0,6% 12,2% 22,7% 56,9% 7,7% 

MNRC_3 - Disponibilizamos os Recursos 

Principais na quantidade certa na hora 

certa 

4,4% 23,8% 23,8% 39,8% 8,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2.2.7 Rede de Parceiros 

A rede de parceiros exerce papel importante no MN para a empresa pôr para funcionar 

o MN proposto, mitigar riscos e realizar atividades que exigem especialização dominada pelos 

parceiros e fornecedores. Pelos resultados obtidos e verificado na tabela 14, é possível 

verificar que há concordância nas respostas coletas para este componente, pois é demonstrado 

que a empresa trabalha com parceiros sempre que necessário (MNRP_1 = 60,8%) e procura 

manter boas relações de trabalho como os seus parceiros (MNRP_2 = 59,1%).  

 

Tabela 14: Análise descritiva do componente Rede de Parceiros. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNRP_1 - Estamos focados e trabalhamos 

com parceiros quando necessário 
0,6% 3,3% 11,0% 60,8% 24,3% 

MNRP_3 - Aproveitamos boas relações de 

trabalho com Parceiros Principais 
0,0% 5,0% 14,4% 59,1% 21,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

4.2.2.8 Estrutura de Custos 

No componente estrutura de custos estão descritos os custos envolvidos para 

operacionalizar e manter um MN, descrevendo os custos essenciais e mais importantes para 

criar e oferecer valor aos clientes, com uma infraestrutura capaz de fornecer produtos e 

serviços desejados pelos clientes. Quanto à estrutura de custos necessária para operar e manter 

o MN, os entrevistados indicam concordância para a previsibilidade dos custos (MNEC_1 = 

54,1%), adequação da estrutura de custos ao MN da empresa (MNEC_2 = 44,2%) e eficiência 

operacional na gestão dos custos (40,9%), conforme indicado na tabela 15.  

 

Tabela 15: Análise descritiva do componente Estrutura de Custos. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNEC_1 - Nossos custos são previsíveis 2,2% 13,3% 19,9% 54,1% 10,5% 

MNEC_2 - Nossa Estrutura de Custos está 

corretamente adequada ao nosso Modelo 

de Negócios 

2,8% 16,6% 25,4% 44,2% 11,0% 
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MNEC_3 - Nossas operações são eficientes 

em custos 
3,3% 16,6% 28,2% 40,9% 11,0% 

MNEC_4 - Tiramos proveito da economia 

de escala 
3,9% 17,1% 24,9% 37,6% 16,6% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.2.9 Fonte de Receitas 

 

O último componente do MN, a Fonte de Receitas, descreve a maneira como a 

empresa gera receitas a partir de seus clientes alvos por saber o quanto estão dispostos a pagar 

pelos produtos e serviços. Neste componente, os respondentes indicaram que as fontes de 

receitas são sustentáveis e apresentam bons resultados para o MN implementado na empresa, 

pois se verifica concordância na geração de receitas de compras recorrentes e frequentes 

(MNFR_3 = 50,3%), na previsibilidade das receitas (49,7%), na sustentabilidade (MNFR_4 = 

47,5%) e diversidade das fontes de receitas (MNFR_5 = 47,5%) e por identificar o valor 

(MNFR_7 = 42,5%) e cobrar (MNFR_8 = 42,0%) aquilo que os clientes estão dispostos a 

pagar (tabela 16).  

Tabela 16: Análise descritiva do componente Fonte de Receitas. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

MNFR_1 - Nos beneficiamos de grandes 

margens 
3,9% 22,7% 28,7% 32,0% 12,7% 

MNFR_2 - Nossa receita é previsível 2,2% 16,0% 23,8% 49,7% 8,3% 

MNFR_3 - Temos Fontes de Receitas 

recorrentes e compras repetidas 

frequentes 

1,1% 8,8% 22,7% 50,3% 17,1% 

MNFR_4 - Nossas Fontes de Receita são 

diversificadas 
4,4% 18,8% 19,9% 47,5% 9,4% 

MNFR_5 - Nossas Fontes de Receita são 

sustentáveis 
2,8% 11,6% 26,0% 47,5% 12,2% 

MNFR_6 - Obtemos as receitas antes de 

incorrer nos custos 
10,5% 27,1% 30,9% 23,8% 7,7% 

MNFR_7 - Cobramos por aquilo que os 

clientes estão realmente dispostos a pagar 
1,7% 16,0% 28,2% 42,5% 11,6% 

MNFR_8 - Nossos mecanismos de preço 

capturam a disposição total de pagar 
2,2% 11,6% 35,4% 42,0% 8,8% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A caracterização do MN buscou identificar se os respondentes são familiarizados com 

o tema e se a organização divulga o MN como uma representação da estratégia que a empresa 
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adota. Os números obtidos demonstram que o MN é de conhecimento da grande maioria dos 

funcionários e colaboradores (75,1%), conforme tabela 17.  

Tabela 17: quantidade de respondentes que conhecem o Modelo de Negócios em suas organizações. 

Funcionários/colaboradores conhecem o Modelo de 

Negócios 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Sim 136 75,1 75,1 

Não 45 24,9 100,0 

Total 181 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os respondentes também indicaram que o MN é divulgado como representação da 

estratégia da empresa (63,5%), conforme demonstrado na tabela 18. 

 

Tabela 18: Modelo de Negócios divulgado como uma representação da estratégia adotada pela organização. 

Modelo de Negócios divulgado como uma 

representação da estratégia da empresa 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Sim 115 63,5 63,5 

Não 66 36,5 100,0 

Total 181 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.2.3 Caracterização do Projeto 

Nesta pesquisa, procurou-se inicialmente avaliar o SP com base nas cinco dimensões 

do SP proposta nesta pesquisa, para depois verificar outros aspectos relacionados ao projeto, 

como orçamento, quantidade de pessoas que trabalharam no projeto, etc. A seguir, serão 

analisados descritivamente os resultados das dimensões do SP utilizadas no modelo teórico 

desta pesquisa. 

 

4.2.3.1 Eficiência 

Conforme mencionado no referencial teórico, a dimensão eficiência está associada ao 

cumprimento das metas e resultados de curto do projeto. Conforme pode ser verificado na 

tabela 19, os resultados indicam que concordância na maioria das métricas utilizadas e pelos 

valores obtidos. O sucesso desta dimensão está associado a fase de execução projeto e os 
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valores revelam enquanto o projeto ocorria, foram necessárias outras medidas de eficiência 

para o sucesso do projeto (SPEF_4 = 58,0%), bem como um bom controle dos custos 

(SPEF_2 = 41,4%) e a entrega do projeto no prazo (SPEF_1 = 41,4%). Um aspecto que 

chama atenção por haver baixa concordância diz respeito a fazer o projeto sem a ocorrência 

de mudanças (38,7%). Isto indica que na grande maioria dos projetos ocorrem mudanças 

durante a sua execução.  

 

Tabela 19: Análise descritiva da dimensão eficiência.  

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

SPEF_1 - O projeto foi realizado no prazo 8,8% 21,5% 9,4% 41,4% 18,8% 

SPEF_2 - O projeto foi entregue dentro do 

orçamento 
10,5% 23,8% 12,2% 41,4% 12,2% 

SPEF_3 - O escopo foi realizado por 

completo e sem mudanças 
12,2% 31,5% 12,2% 38,7% 5,5% 

SPEF_4 - Outras medidas de eficiência 

foram cumpridas 
1,7% 9,4% 21,5% 58,0% 9,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.3.2 Impacto para o Cliente 

Nessa dimensão do SP é avaliado o quanto que um produto ou serviço possibilitou a 

melhora na vida ou negócios de um cliente. Considerando os produtos e serviços gerados aos 

clientes por meio dos projetos, os resultados das métricas desta dimensão indicam bons que os 

projetos trouxeram bons resultados à vida dos clientes da empresa, pois trouxe satisfação 

(SPIC_2 = 60,8%), atendeu seus requisitos (SPIC_3 = 50,8%), ofereceu produtos/serviços que 

podem ser recomprados (SPIC_5 = 56,9%) e melhorou a vida dos clientes (SPIC_1 = 47,0%). 

Na tabela 20, encontram-se os resultados positivos que beneficiaram a melhora na vida dos 

clientes. 

Tabela 20: Análise descritiva da dimensão impacto para o cliente. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

SPIC_1 - O projeto melhorou o 

desempenho dos clientes 
2,2% 16,0% 19,9% 47,0% 14,9% 

SPIC_2 - O projeto aumentou a satisfação 

dos clientes 
1,7% 8,3% 10,5% 60,8% 18,8% 
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SPIC_3 - O projeto atendeu os requisitos 

do cliente 
2,2% 8,3% 22,1% 50,8% 16,6% 

SPIC_4 - O cliente está utilizando os 

produtos/serviços 
4,4% 14,4% 32,0% 39,2% 9,9% 

SPIC_5 - Os produtos/serviços podem ser 

recomprados pelo cliente 
3,3% 6,6% 8,3% 56,9% 24,9% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2.3.3 Impacto para a Equipe 

 

Considerando que a dimensão impacto para a equipe avalia o reflexo dos resultados do 

projeto nos membros da equipe do projeto, suas experiências e aspirações, os resultados 

apresentados na tabela 21 indicam que os respondentes consideram que o SP está associado 

ao desenvolvimento da equipe do projeto, com membros motivados (SPIE_1 = 53,0%), 

satisfeitas em trabalhar no projeto (SPIE_4 = 51,9%), que se sentem importantes por atuarem 

no projeto (SPIE_3 = 44,2%), obterem crescimento pessoal (SPIE_5 = 45,9%) e 

consequentemente desejarem ficar na empresa (SPIE_6 = 47,5%) para outros trabalhos e 

projetos.  

 

 

Tabela 21: Análise descritiva da dimensão impacto para a equipe. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

SPIE_1 - A equipe do projeto estava 

motivada no projeto 
2,2% 9,9% 13,8% 53,0% 21,0% 

SPIE_2 - A equipe era leal e 

comprometida com o projeto 
5,5% 21,5% 23,8% 39,8% 9,4% 

SPIE_3 - A equipe se sentia importante 

atuando no projeto 
3,9% 8,3% 21,5% 44,2% 22,1% 

SPIE_4 - A equipe se sentia satisfeita em 

trabalhar no projeto 
2,8% 6,6% 16,6% 51,9% 22,1% 

SPIE_5 - Os membros da equipe 

obtiveram cresc pessoal trab. no projeto 
2,8% 11,6% 23,2% 45,9% 16,6% 

SPIE_6 - Os membros da equipe 

desejavam ser mantidos na empresa 
3,3% 8,3% 16,6% 47,5% 24,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2.3.4 Sucesso Comercial e Direto 

Na dimensão sucesso comercial direto são avaliados os benefícios financeiros gerados 

para a empresa por meio das vendas, lucros, participação no mercado e outras medidas 

financeiras que foram alcançadas com a realização do projeto. Todos os indicadores desta 

dimensão mostraram valores significativos e concordância entre os respondentes (tabela 22). 

As métricas indicam que o projeto gerou lucros para a organização (SPSC_2 = 61,3%), 

alcançou sucesso comercial (SPSC_1 = 58,6%), permitiu a melhora no desempenho 

organizacional (SPSC_6 = 58,6%) e rentabilidade (SPSC_3 = 43,6%), gerou valor para seus 

acionistas (SPSC_5 = 43,6%) e ampliou a participação da empresa no mercado (SPSC_4 = 

40,9%).  

Tabela 22: Análise descritiva da dimensão sucesso comercial e direto. 

Variáveis Observáveis 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

SPSC_1 - O projeto obteve sucesso 

comercial  
2,2% 4,4% 10,5% 58,6% 24,3% 

SPSC_2 - O projeto trouxe lucratividade 

para a organização 
0,0% 1,7% 8,8% 61,3% 28,2% 

SPSC_3 - O projeto trouxe rentabilidade 

para a organização 
1,7% 9,9% 22,7% 43,6% 22,1% 

SPSC_4 - O projeto ampliou a 

participação da empresa no mercado 
3,9% 11,6% 24,9% 40,9% 18,8% 

SPSC_5 - O projeto proporcionou geração 

de valor para seus acionistas 
2,2% 13,3% 19,9% 43,6% 21,0% 

SPSC_6 - O projeto permitiu a melhora no 

desempenho organizacional 
1,1% 5,0% 13,8% 58,6% 21,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.3.5 Preparação para o Futuro 

A última dimensão do SP está relacionada a preparar a empresa para o futuro, seu 

crescimento e inovação. Esta dimensão está associada a preparar a infraestrutura para 

enfrentar a concorrência com o lançamento e desenvolvimento de novos produtos num prazo 

melhor que a concorrência. Os resultados obtidos indicam que os projetos avaliados pelos 

respondentes preparam as empresas para futuro e geraram novas oportunidades de mercado. 

Isto pode ser percebido pela concordância apresentada em todos os indicadores, pois os 

projetos contribuíram para aprendizados em projetos futuros (SPIF_1 = 49,7%), originaram o 

desenvolvimento de produtos adicionais (SPIF_2 = 57,5%), geraram a oportunidade de 

explorar novos mercados (SPIF_3 = 57,5%), originaram o desenvolvimento de novas 
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tecnologias (SPIF_4 = 55,2%), originaram o desenvolvimento de novos processos (SPIF_5 = 

60,2%) e desenvolvimento de novas capacidades administrativas (SPIF_6 = 48,1%) – Tabela 

23. 

Tabela 23: Análise descritiva da dimensão preparação para o futuro. 

Escala 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

Concordo 

/ Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

SPIF_1 - O projeto gerou contribuição e 

aprendizado para projetos futuros 
1,1% 8,3% 23,8% 49,7% 17,1% 

SPIF_2 - O projeto originou o 

desenvolvimento de produtos adicionais  
0,6% 5,5% 11,0% 57,5% 25,4% 

SPIF_3 - Oportunidade de explorar novos 

mercados a partir do projeto 
0,6% 3,3% 11,6% 57,5% 27,1% 

SPIF_4 - O projeto originou o 

desenvolvimento de novas tecnologias 
0,0% 4,4% 10,5% 55,2% 29,8% 

SPIF_5 - O projeto originou o 

desenvolvimento de novos processos 
0,0% 2,2% 3,9% 60,2% 33,7% 

SPIF_6 - O projeto originou o 

desenvolvimento de novas capacidades 

administrativas 

1,7% 1,7% 23,2% 48,1% 25,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Um dos critérios adotados para categorizar o projeto foi a sua natureza. Os 

participantes da pesquisa puderam escolher entre 06 tipos de natureza que ajudam a dizer se o 

projeto está relacionado à estratégia da empresa, às ações táticas e operacionais da empresa, 

às atividades envolvidas para manter a organização ou às necessidades legais e normativas e 

legais para como o estado. A maioria dos respondentes referenciou na pesquisa projetos 

ligados à operação (43,1%) e a estratégia (43,6%) da empresa (tabela 24). Os projetos com as 

naturezas regulatórias, de manutenção e normativos foram pouco referenciados pelos 

participantes da pesquisa, constituindo 5.6% do total da amostra. 

 

Tabela 24: Natureza dos projetos que foram apontados como relevantes pelos respondentes. 

Natureza do Projeto 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Frequência 

Acumulada (%) 

Operacional 79 43,6 43,6 

Estratégico 78 43,1 86,7 

Tático 14 7,7 94,5 

Regulatório 6 3,3 97,8 

Manutenção 3 1,7 99,4 

Normativo 1 0,6 100,0 

Total 181 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dentre as quantidades de pessoas (funcionários ou colaboradores) apontadas como 

participantes nos projetos, a opção mais escolhida foi a dos projetos com menos de 10 

participantes, com 28,2%. Logo após, e ainda com destaque, vêm entre 10 e 19 anos, com 

23,8% e entre 20 e 49 anos com 22,1% (tabela 25).  

 

Tabela 25: Quantidade de Funcionários/Colaboradores que participaram do projeto. 

Funcionários/Colaboradores que participaram do projeto 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Menos de 10 pessoas 51 28,2 28,2 

Entre 10 e 19 pessoas 43 23,8 51,9 

Entre 20 e 49 pessoas 40 22,1 74,0 

Entre 49 e 100 pessoas 18 9,9 84,0 

Mais de 100 pessoas 29 16,0 100,0 

Total 181 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os valores do orçamento demonstram o alto investimento exigido pelos projetos. 

Dentre os projetos informados, 52,5% demandam orçamento maior que 1 milhão de reais e os 

demais projetos tem orçamentos menos expressivos com valores entre os 100 mil reais e 1 

milhão de reais, conforme observado na tabela 26. 

 

Tabela 26: Orçamento global do projeto identificado pelo respondente.  

Orçamento do projeto 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Acima de R$ 10,0 milhões 35 19,3 19,3 

De R$ 5,0 a R$ 10,0 milhões 19 10,5 29,8 

De R$ 1,0 milhão a 5,0 milhões 41 22,7 52,5 

De R$ 500 mil a R$ 1,0 milhão 22 12,2 64,6 

De R$ 100 mil a R$ 500 mil 31 17,1 81,8 

Até R$ 100 mil 33 18,2 100,0 

Total 181 100,0  

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2.4 Caracterização da Empresa 

Outro aspecto importante na análise das informações é a categorização da empresa 

quanto ao seu faturamento anual. Tomando como referência os critérios de categorização do 

BNDES (N.D.) para classificar o porte de clientes empresariais, ajustou-se a distribuição dos 

valores obtidos na pesquisa para compor dados que refletissem parâmetros de pesquisa  

utilizados para os estudos acadêmicos. As categorias definidas pelo BNDS são: (1) 

Microempresa: com faturamento menor ou igual a R$ 2,4 milhões; (2) Pequena empresa: com 

faturamento maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões; (3) Média empresa: 

com faturamento maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões; (4) Média-

grande empresa: com faturamento maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 

milhões e; (5) Grande empresa: com faturamento maior que R$ 300 milhões. Na tabela 27, a 

categorização das empresas mostra que quase a metade delas podem ser classificadas como 

Média-Grande Empresa ou Grande Empresa, conforme indicado pelo percentual alcançado 

(48,6%). 

 

Tabela 27: Porte da organização segundo o faturamento anual. 

Faturamento anual da empresa onde trabalha 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

(Microempresa) 
22 12,2 12,2 

Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16,0 milhões 

(Pequena Empresa) 
17 9,4 21,5 

Maior que R$ 16,0 milhões e menor ou igual a R$ 90,0 milhões 

(Média Empresa) 
54 29,8 51,4 

Maior que R$ 90,0 milhões 

(Entre Média-grande Empresa e Grande Empresa) 
88 48,6 100,0 

Total 181 100   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Além do faturamento e segmento de atuação da empresa, outro fator importante para 

categorizar o porte da organização é o número de colaboradores. O critério utilizado na 

classificação e demonstrado na tabela 28 foi aquele adotado pelo SEBRAE (2006) e cuja 
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composição contém 4 categorias: (i) microempresa: que possuem de 1 a 9 colaboradores; (ii) 

pequeno porte: que possuem entre 10 e 49 colaboradores; (iii) médio porte: que possuem entre 

50 e 99 colaboradores e finalizando; (iv) grande porte: acima de 100 colaboradores. Seguindo 

os critérios mencionados, foi possível notar que as empresas de grande porte dominam este 

critério de avaliação com 77,9% do total da amostra.  

 

Tabela 28: Porte da empresa segundo os critérios de número de funcionários. 

Porte da empresa segundo o número de funcionários que 

trabalham na organização 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Menos de 10 (microempresa) 11 6,1 6,1 

Entre 10 e 49 (pequeno porte) 19 10,5 16,6 

Entre 50 e 99 (médio porte) 10 5,5 22,1 

Acima de 100 (grande porte) 141 77,9 100,0 

Total 181 100,0   

 

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

Por fim, as empresas são classificadas pelo segmento de atuação conforme a 

composição das atividades econômicas encontradas no CNAE (Cadastro Nacional de 

Atividades Econômicas), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os 

segmentos que mais se destacam entre os participantes da amostra são: Serviços com 34,8%, 

Telecomunicações com 20,4%, setor financeiro com 13,3% e Indústria e Comércio com 8,3% 

(tabela 29). As informações demostram que a maioria das organizações atuam em 04 setores 

da economia. O percentual demonstra a força destes setores dentro da amostra 

correspondendo a ¾ do total com 76,8%. 

 

Tabela 29: Segmento de atuação da organização segundo os critérios do CNAE do IBGE. 

Segmento de atuação da organização 

Frequência 

Absoluta 

 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Frequência 

Acumulada 

(%) 

Saneamento 1 0,6 0,6 

Saúde 1 0,6 1,1 

Organismos Internacionais 2 1,1 2,2 
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Administração Pública 3 1,7 3,9 

Energia 3 1,7 5,5 

Educação 5 2,8 8,3 

Construção 6 3,3 11,6 

Transporte 10 5,5 17,1 

Tecnologia 11 6,1 23,2 

Indústria e Comercio 15 8,3 31,5 

Financeiro 24 13,3 44,8 

Telecomunicações 37 20,4 65,2 

Serviços 63 34,8 100,0 

Total 181 100,0   

Nota: Elaborado pelo Autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

A seguir é apresentada a análise dos resultados obtidos com a utilização do software 

SMARTPLS (versão 3.0) sobre o modelo teórico da pesquisa e seus constructos (MN e SP). 

 

4.3 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS UTILIZANDO O PLS-SEM 

Segundo Hair et al. (2014), a análise multivariada é realizada por meio da utilização de 

métodos estatísticos complexos e sofisticados que são aplicados em um conjunto de variáveis 

simultaneamente para compreender os relacionamentos estudados. As evoluções desses 

métodos incorporaram novos elementos que proporcionaram melhora nas análises e 

resultados. Dentre eles destaca-se a Modelagem de Equações Estruturais, que permite aos 

pesquisadores incorporar e medir indiretamente as variáveis não observáveis dos modelos 

(Hair et al., 2014). Para esses casos complexos, compostos por um grande número de 

constructos e muitas variáveis observáveis, um dos métodos de análise multivariada 

recomendado é o modelo de estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais (Hair et al., 

2014). 

O PLS-SEM é um método vantajoso por não exigir um grande número de dados para 

realizar a análise e útil pra estimar modelos com alta complexidade (Ringle, Silva, & Bido, 

2014). Seguindo as orientações e passos sugeridos por Ringle et al. (2014), a análise do 

modelo englobou duas fases do PLS-SEM: (1) Modelos de Mensuração: na qual foram 

calculadas as correlações entre os constructos e as variáveis observáveis que compõe o 

modelo e, (2) Modelos Estruturais: na qual foram realizadas regressões lineares entre os 
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constructos. As fases compreendem oito procedimentos de análises que, com auxílio do 

software SmartPLS, foram executados para realizar as devidas análises. A figura 15 ilustra os 

procedimentos seguidos e que serão discorridos na próxima seção.  

 

Figura 15. Procedimentos de ajuste do MEE. 

Fonte: Ringle et al. (2014, p. 16). 

 

A figura 16 mostra o modelo estrutural com seus constructos, variáveis latentes, 

variáveis observáveis e mensurações iniciais que foram utilizados para iniciar as análises.  
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Figura 16. Modelo de mensuração com os valores iniciais antes dos ajustes. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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4.4 ANÁLISE DO MODELO DE MENSURAÇÃO (PLS-SEM) 

Seguindo as recomendações de Ringle et al. (2014), carregam-se os dados no 

SMARTPLS, realizam-se as configurações e ajustes pra executar o algoritmo PLS-SEM e 

iniciar as etapas das análises do modelo de mensuração.  

Muitos modelos apresentam constructos complexos que podem ser operacionalizados 

em um nível maior de abstração. A utilização de um modelo de componente hierárquico 

(HCM) pode ajudar na análise de estruturas com constructos de segunda ordem (Hair et al., 

2014). HCM são estruturas superiores que envolvem um nível maior de abstração e são 

compostas pelas subdimensões com as quais tem relações estabelecidas (Hair et al., 2014). 

Por se tratar de um modelo teórico com constructos de primeira e segunda ordem, em 

que esse funciona como um ponderador para as VLs de primeira ordem, se faz necessário 

replicar todas as VOs dos constructos de primeira ordem nos constructos de segunda ordem 

para efetuar a análise com o PLS-SEM (Hair et al., 2014). À medida que ocorrerem as 

análises do modelo e há a necessidade de eliminar as VOs para ajustes, as VOs são removidas 

nos constructos de primeira e segunda ordens (Hair et al., 2014). A figura 17 retrata a 

configuração do modelo com as VOs relacionadas às VLs de primeira ordem e a replicação 

destas mesmas VOs nas VLs de segunda ordem. 
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Figura 17. Modelo de mensuração inicial.  

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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Com o modelo devidamente estruturado, executa-se o algoritmo do PLS-SEM para a 

geração do relatório e iniciar as fases de análises em que são feitos os ajustes do modelo de 

mensuração. Os ajustes iniciam-se com a análise da validade convergente.  

 

4.4.1 Validade Convergente 

De acordo com Henseler, Ringle, & Sinkovics (2009), a validade convergente do 

modelo é realizada observando-se os resultados obtidos nas Variâncias Médias Extraídas 

(Average Variance Extracted – AVE), com o auxílio do critério de Fornell e Larcker e cujos 

valores das AVEs devem ser maiores que 0,50 para que o modelo demonstre convergência e 

resultados satisfatórios.  

A primeira extração de resultados demonstrou que as VLs Fonte de Receitas, 

Relacionamento com o Cliente, Impacto na Equipe e Sucesso Comercial e Direto apresentam 

AVE abaixo de 0,50, havendo a necessidade de eliminar as VOs com carga fatorial menor em 

cada uma das VLs mencionadas (Valores demonstrados na tabela 30): 

(i) MNFR_7 – Cobramos por aquilo que os clientes estão realmente dispostos a pagar; 

(ii) MNRC_4 – Nossa marca é forte; 

(iii)SPIE_2 – Lealdade da Equipe do Projeto; 

(iv) SPSC_5 - Geração de Valor para os Acionistas por meio do Projeto. 

 

Tabela 30: Validade Convergente – primeira análise (AVE). 

Variáveis Latentes AC rho_A CC AVE 
 

VOs com cargas 

fatoriais menores 

 

VO 
Carga 

fatorial 

MN-Atividades-Chave 0,678 0,712 0,806 0,516 

   MN-Canal de Distribuição 0,908 0,909 0,927 0,646 

   MN-Cliente Alvo 0,505 0,511 0,753 0,505 

   MN-Estrutura de Custos 0,828 0,831 0,886 0,661 

   MN-Fonte de Receitas 0,769 0,787 0,832 0,387 
 

MNFR_7 0,452 

MN-Proposta de Valor 0,766 0,769 0,85 0,587 
 

  MN-Recursos-Chave 0,524 0,541 0,758 0,514 
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MN-Rede de Parceiros 0,758 0,763 0,892 0,805 
 

  MN-Relac. com Cliente 0,567 0,57 0,758 0,444 
 

MNRC_4 0,535 

SP-Eficiência 0,745 0,783 0,839 0,571 
 

  SP-Impacto na Equipe 0,766 0,817 0,842 0,494 
 

SPIE_2 0,267 

SP-Impacto no Cliente 0,859 0,871 0,9 0,644 
 

  SP-Preparação para o Futuro 0,856 0,882 0,897 0,602 
 

  SP-Sucesso Comercial e 

Direto 
0,803 0,83 0,855 0,498 

 
SPSC_5 0,581 

Nota: os itens destacados na coluna da AVE são referentes às VLs com valores abaixo de 0,50. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 

 

 

Na segunda execução do algoritmo do PLS-SEM, somente a VL Fonte de Receitas 

apresentou o valor da AVE abaixo de 0,50. Na VL Fonte de Receitas a VO escolhida para ser 

removida por ter a menor carga fatorial foi a MNFR_6 foi aquela que apresentou a menor 

carga fatorial conforme referenciada na tabela 31: 

(i) MNFR_6 – Obtemos as receitas antes de incorrer nos custos. 

 

Tabela 31: Validade Convergente – segunda análise (AVE). 

Variáveis Latentes AC rho_A CC AVE 
 

VOs com cargas 

fatoriais menores 

 

VO 
Carga 

fatorial 

MN-Atividades-Chave 0,678 0,713 0,806 0,516 

   MN-Canal de Distribuição 0,908 0,909 0,927 0,646 

   MN-Cliente Alvo 0,505 0,511 0,753 0,505 

   MN-Estrutura de Custos 0,828 0,831 0,886 0,661 

  

  

MN-Fonte de Receitas 0,773 0,787 0,836 0,424 

 

MNFR_6 0,592 

MN-Proposta de Valor 0,766 0,769 0,85 0,587 

   MN-Recursos-Chave 0,524 0,54 0,758 0,514 

   MN-Rede de Parceiros 0,758 0,763 0,892 0,805 

   MN-Relac. com Cliente 0,632 0,644 0,807 0,586 

   SP-Eficiência 0,745 0,782 0,839 0,571 

   SP-Impacto na Equipe 0,808 0,817 0,871 0,583 

   SP-Impacto no Cliente 0,859 0,871 0,9 0,644 

   SP-Preparação para o 

Futuro 
0,856 0,883 0,897 0,602 

   SP-Sucesso Comercial e 

Direto 
0,793 0,821 0,853 0,538 

   Nota: os itens destacados na coluna da AVE são referentes às VLs com valores abaixo de 0,50. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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Na terceira execução do algoritmo PLS-SEM, o AVE da VL Fonte Receitas continuou 

abaixo de 0,50 e se fez necessário escolher a VO com menor carga fatorial para exclusão. 

Conforme valores demonstrados na tabela 32 a VO escolhida para remoção foi a MNFR_1: 

(i) MNFR_1 – Nos beneficiamos de grandes margens. 

 

Tabela 32: Validade Convergente – terceira análise (AVE). 

Variáveis Latentes AC rho_A CC AVE 
 

VOs com cargas 

fatoriais menores 

 

VO 
Carga 

fatorial 

MN-Atividades-Chave 0,678 0,712 0,806 0,516 

   MN-Canal de Distribuição 0,908 0,909 0,927 0,646 

   MN-Cliente Alvo 0,505 0,51 0,753 0,505 

   MN-Estrutura de Custos 0,828 0,831 0,886 0,661 

   MN-Fonte de Receitas 0,751 0,767 0,827 0,446 
 

MNFR_1 0,592 

MN-Proposta de Valor 0,766 0,769 0,85 0,587 
 

  MN-Recursos-Chave 0,524 0,54 0,758 0,514 

   MN-Rede de Parceiros 0,758 0,762 0,892 0,805 

   MN-Relac. com Cliente 0,632 0,645 0,807 0,586 

   SP-Eficiência 0,745 0,782 0,839 0,571 

   SP-Impacto na Equipe 0,808 0,817 0,871 0,583 

   SP-Impacto no Cliente 0,859 0,871 0,9 0,644 

   SP-Preparação para o Futuro 0,856 0,883 0,897 0,602 

   SP-Sucesso Comercial e Direto 0,793 0,821 0,853 0,538 

   Nota: os itens destacados na coluna da AVE são referentes às VLs com valores abaixo de 0,50. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 

 

Na quarta rodagem do algoritmo do PLS-SEM, constatou-se que a VL Fonte de 

Receitas ainda permanecia abaixo do valor de referência (0,50) e novamente foi necessário 

excluir a VO com menor carga fatorial. Nesta oportunidade, a VO escolhida foi a MNFR_4 

(tabela 33): 

(i) MNFR_4 – Nossas Fonte de Receita são diversificadas. 

 

Tabela 33: Validade Convergente – quarta análise (AVE). 

Variáveis Latentes AC rho_A CC AVE 
 

VOs com cargas 

fatoriais menores 

 

VO 
Carga 

fatorial 

MN-Atividades-Chave 0,678 0,712 0,807 0,516 
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MN-Canal de Distribuição 0,908 0,909 0,927 0,646 

   MN-Cliente Alvo 0,505 0,509 0,753 0,505 

   MN-Estrutura de Custos 0,828 0,831 0,886 0,661 

   MN-Fonte de Receitas 0,733 0,747 0,822 0,482 

 

MNFR_4 0,62 

MN-Proposta de Valor 0,766 0,769 0,85 0,587 

   MN-Recursos-Chave 0,524 0,541 0,758 0,514 

   MN-Rede de Parceiros 0,758 0,762 0,892 0,805 

   MN-Relac. com Cliente 0,632 0,648 0,807 0,587 

   SP-Eficiência 0,745 0,782 0,839 0,571 

   SP-Impacto na Equipe 0,808 0,817 0,871 0,583 

   SP-Impacto no Cliente 0,859 0,871 0,9 0,644 

   SP-Preparação para o Futuro 0,856 0,883 0,897 0,602 

   SP-Sucesso Comercial e Direto 0,793 0,821 0,853 0,538 

   Nota: os itens destacados na coluna da AVE são referentes às VLs com valores abaixo de 0,50. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 

 

A validade convergente foi alcançada após rodar o algoritmo PLS-SEM pela quinta 

vez. Na tabela 34, é possível verificar o que o ajuste do modelo foi obtido e que todas as 

AVEs estão com valores acima de 0,50, demonstrando a validade convergente do modelo. 

 

Tabela 34: Validade Convergente – quinta análise (AVE). 

Variáveis Latentes AC rho_A CC AVE 

MN-Atividades-Chave 0,678 0,712 0,806 0,516 

MN-Canal de Distribuição 0,908 0,909 0,927 0,646 

MN-Cliente Alvo 0,505 0,508 0,753 0,505 

MN-Estrutura de Custos 0,828 0,831 0,886 0,661 

MN-Fonte de Receitas 0,716 0,73 0,822 0,536 

MN-Proposta de Valor 0,766 0,769 0,85 0,587 

MN-Recursos-Chave 0,524 0,541 0,758 0,514 

MN-Rede de Parceiros 0,758 0,762 0,892 0,805 

MN-Relac. com Cliente 0,632 0,648 0,807 0,587 

SP-Eficiência 0,745 0,782 0,839 0,571 

SP-Impacto na Equipe 0,808 0,817 0,871 0,583 

SP-Impacto no Cliente 0,859 0,871 0,9 0,644 

SP-Preparação para o Futuro 0,856 0,883 0,897 0,602 

SP-Sucesso Comercial e Direto 0,793 0,821 0,853 0,538 

Nota: validada de convergente obtida e todos os valores de AVE acima de 0,50. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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4.4.2 Consistência Interna (AC e CC) 

 

A próxima etapa consiste em verificar a Consistência Interna. Segundo Hair et al. 

(2014), a consistência interna é verificada utilizando-se o Alfa de Cronbach (AC) e a 

Confiabilidade Composta (CC), as quais permitem avaliar a ocorrência de vieses na amostra, 

bem como se o conjunto de respostas é confiável. A análise realizada pelo AC se baseia nas 

intercorrelações das variáveis, ocasionando maior sensibilidade nos resultados devido ao 

número de variáveis que compõe cada constructo.  

A análise que mais se adequa ao PLS-SEM é a CC, pelo fato de priorizar as variáveis 

de acordo com suas confiabilidades. Segundo Hair et al. (2014), os valores entre 0,70 e 0,90 

são considerados satisfatórios para o CC. Todos os resultados da CC estão dentro da faixa de 

valores satisfatórios e demonstram consistência interna para o modelo não necessitando a 

exclusão de outras VOs (tabela 35). 

 

Tabela 35: Confiabilidade Composta (CC). 

Variáveis Latentes AC rho_A CC AVE 

MN-Atividades-Chave 0,678 0,712 0,806 0,516 

MN-Canal de Distribuição 0,908 0,909 0,927 0,646 

MN-Cliente Alvo 0,505 0,508 0,753 0,505 

MN-Estrutura de Custos 0,828 0,831 0,886 0,661 

MN-Fonte de Receitas 0,716 0,730 0,822 0,536 

MN-Proposta de Valor 0,766 0,769 0,850 0,587 

MN-Recursos-Chave 0,524 0,541 0,758 0,514 

MN-Rede de Parceiros 0,758 0,762 0,892 0,805 

MN-Relac. com Cliente 0,632 0,648 0,807 0,587 

SP-Eficiência 0,745 0,782 0,839 0,571 

SP-Impacto na Equipe 0,808 0,817 0,871 0,583 

SP-Impacto no Cliente 0,859 0,871 0,900 0,644 

SP- Preparação para o 

Futuro 
0,856 0,883 0,897 0,602 

SP-Sucesso Comercial e 

Direto 
0,793 0,821 0,853 0,538 

Nota: Os valores de CC estão com valores entre 0,70 e 0,90, demonstrando consistência interna para o modelo. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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4.4.3 Validade Discriminante (DV) 

O teste final realizado no modelo de mensuração é a validade discriminante. Segundo 

Hair et al. (2014), a validade discriminante verifica o quanto os constructos ou VL são 

independentes entre eles, ou seja, indica o quanto um constructo ou VL é distinto dos outros 

constructos e VLs de maneira que seus fenômenos sejam únicos e não apareçam em outros 

constructos ou VLs do modelo. A verificação da validade discriminante é realizada utilizando 

o critério de Fornell e Larcker e Cargas Cruzadas. 

Segundo Hair et al. (2014), o critério Fornell-Larcker compara a raiz quadrada dos 

valores das AVE entre as VLs ou constructos correlacionando-as de maneira que a raiz 

quadrada da AVE seja maior em sua VLs ou constructo do que nas demais VLs ou 

constructos. Na tabela 36, a aplicação do critério de Fornell-Larcker mostra que o modelo 

apresenta validade discriminante, pois todos os valores obtidos são maiores em suas 

respectivas VLs.  
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Tabela 36: Critério Fornell-Larcker. 

 

 

 

Nota: O modelo apresenta Validade Discriminante. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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O método de cargas cruzadas é utilizado para verificar se as VOs (indicadores) têm 

seus valores maiores dentro do constructo ou VL no qual está associada do que nos demais 

constructos ou VLs (Chin, 1998). A ocorrência de cargas cruzadas pode indicar que dois ou 

mais constructos apresentem validade discriminante, tornando-se um problema para a análise 

da validade discriminante (Hair et al., 2014). Analisando a tabela 37, é possível notar a 

existência de cargas cruzadas entre as VOs das VLs “Impacto na Equipe” e “Impacto no 

Cliente” e entre as VOs das VLs “Preparação para o Futuro” e “Sucesso Comercial e Direto”. 

Tendo em vista que o critério de Fornell-Larcker apresentou validade discriminante, decidiu-

se não excluir as VOs do modelo. 
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Tabela 37: Análise das cargas cruzadas.  

 

Nota: As cargas cruzadas em destacadas não foram excluídas por que o critério de Fornell-Larcker demonstrou 

que o modelo apresenta validade discriminante.  

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 

 

 Após finalizar os ajustes para garantir a Validade Discriminante, findaram-se 

os ajustes do Modelo de Mensuração. Na próxima etapa, serão discorridos os testes e análises 

realizados para os ajustes do Modelo Estrutural. 
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4.5 ANÁLISE DO MODELO ESTRUTURAL (PLS-SEM) 

Nessa fase de análise, os testes objetivam determinar o quanto que os dados suportam 

a teoria, ou seja, ajudará a informar quão bem os dados suportam e estão relacionados com a 

teoria, demonstrando a capacidade preditiva do modelo e as relações entre os constructos 

(Hair et al., 2014). Nesta fase foram realizadas as seguintes avaliações: (1) Significância (teste 

t); (2) Coeficientes de Determinação de Pearson (R2); (3) Tamanho do efeito por meio (f2); 

(4) Validade Preditiva (Q2) e (5) Coeficiente de Caminho (ᴦ). 

 

4.5.1 Significância (Test t) 

O teste de significância objetivou verificar se as correlações e regressões do modelo 

são significativas, ou seja, com o valor p menor ou igual a 0,05 (Ringle et al., 2014). Isto é 

obtido por meio do cálculo dos valores do teste t efetuado sobre os dados originais e aqueles 

obtidos pela técnica de reamostragem (Ringle et al., 2014). Isto considera cada relação de 

correlação entre as VOs e VLs e cada relação entre as VLs e VLs. Assim, considera-se a 

existência de significância quando os valores t estão acima de 1,96 que indicam valores com 

uma significância de 95% em uma curva de distribuição normal e com 5% de fora do 

intervalo (Ringle et al., 2014). No software SMARTPLS, o teste t é realizado rodando o 

algoritmo Bootstrapping.  

O resultado do modelo mostrou que todos os valores das relações entre as VOs e VLs 

e entre a VL e VL estão acima do valor de referência 1,96, demonstrando que os coeficientes 

e as correlações são significantes por serem diferentes de zero. O valor da relação principal 

entre os constructos Modelo de Negócios (VL) e Sucesso do Projeto (VL) tem um valor de 

15,830, fortalecendo o aceite da Hipótese H1 (tabela 38). 

 

Tabela 38: Significância (teste t). 

Caminho 
Amostra 

Original 
Média 

Erro 

Padrão 

Teste 

t 

p 

Valor 

Caminho entre Constructos 

MN -> SP 0,679 0,683 0,043 15,830 0,000 
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Caminho entre Constructos e VLs 

MN -> MN-Atividades-Chave 0,705 0,709 0,038 18,583 0,000 

MN -> MN-Canal de Distribuição 0,707 0,706 0,053 13,387 0,000 

MN -> MN-Cliente Alvo 0,738 0,738 0,038 19,340 0,000 

MN -> MN-Estrutura de Custos 0,808 0,811 0,030 26,880 0,000 

MN -> MN-Fonte de Receitas 0,755 0,758 0,032 23,527 0,000 

MN -> MN-Proposta de Valor 0,749 0,751 0,032 23,462 0,000 

MN -> MN-Recursos-Chave 0,707 0,710 0,041 17,439 0,000 

MN -> MN-Rede de Parceiros 0,511 0,512 0,073 6,960 0,000 

MN -> MN-Relac. com Cliente 0,625 0,628 0,049 12,627 0,000 

SP -> SP-Eficiência 0,709 0,710 0,044 16,179 0,000 

SP -> SP-Impacto na Equipe 0,828 0,828 0,031 26,309 0,000 

SP -> SP-Impacto no Cliente 0,817 0,817 0,035 23,186 0,000 

SP -> SP- Preparação para o Futuro 0,836 0,837 0,027 30,959 0,000 

SP -> SP-Sucesso Comercial e Direto 0,757 0,761 0,029 25,720 0,000 

 

 
Nota: O coeficiente t apresenta significância em todas as relações (t > 1,96 e p valor < 0,05). 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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Na figura 18, é mostrada a Significância do modelo. 

 

 
 
Figura 18. Significância do modelo (t). 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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4.5.2 Coeficientes de Determinação de Pearson (R
2
) 

Segundo Ringle et al. (2014), o R
2
 indica a qualidade do modelo ajustado e é a medida 

de exatidão preditiva do modelo. Por meio de R
2
 é verificado o quanto a variância das 

variáveis endógenas é explicada pelo modelo estrutural (Hair et al., 2014). Para as ciências 

sociais, são sugeridos três níveis de valores do R
2
 para medir a efeito preditivo do modelo 

(Cohen, 1988). Para um R
2
 igual a 2% a sua classificação é “efeito pequeno”, para um R

2
 

igual 13% sua classificação é “efeito médio” e por fim, para um R
2
 igual a 26% a sua 

classificação é de “efeito grande” (Cohen, 1988).  

O cálculo da relação principal deste estudo, entre os constructos MN e SP, apresentou 

um R
2
 de 0,461. Segundo os valores indicados por Cohen (1988), este valor é considerado de 

efeito grande para esta pesquisa (figura 19).  
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Figura 19: Coeficiente de Determinação de Pearson (R
2
) do Modelo.  

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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Os dois próximos indicadores serão utilizados para avaliar a qualidade de ajuste do 

modelo: Tamanho do efeito (f
2
) e Relevância ou Validade Preditiva (Q

2
). Os dois indicadores 

são obtidos utilizando-se o módulo de Blindfolding no SMARTPLS. 

 

4.5.3 Tamanho do efeito (f
2
) 

O tamanho do efeito (f2) ou indicador de Cohen é utilizado para avaliar o quanto que 

um constructo exógeno contribui para os valores de R2 do constructo endógeno do modelo, 

de forma a avaliar a o tanto que cada constructo contribui par ao ajuste do modelo (Ringle et 

al., 2014). Os valores do tamanho do efeito podem ser 0,02, 0,15 e 0,35, significando 

respectivamente pequenos, médios e grandes (Hair et al., 2014). Nas tabelas 39 e 40 se 

observa que os resultados obtidos nos indicadores Q2 e f2 mostram que os constructos 

exercem papel relevante na precisão e ajuste geral do modelo (Ringle et al., 2014). 

 

Tabela 39: Tamanho do efeito (f
2
) 

VLs 
CV COM 

(f
2
) 

MN 0,246 

MN-Atividades-Chave 0,233 

MN-Canal de Distribuição 0,508 

MN-Cliente Alvo 0,071 

MN-Estrutura de Custos 0,418 

MN-Fonte de Receitas 0,250 

MN-Proposta de Valor 0,318 

MN-Recursos-Chave 0,098 

MN-Rede de Parceiros 0,351 

MN-Relac. com Cliente 0,223 

SP 0,307 

SP-Eficiência 0,311 

SP-Impacto na Equipe 0,378 

SP-Impacto no Cliente 0,453 

SP- Preparação para o Futuro 0,448 

SP-Sucesso Comercial e Direto 0,314 

Nota: Valores de f2 com tamanho do efeito entre médio e grande. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 

 Na figura 20, é mostrado o Tamanho do Efeito do modelo (f
2
). 
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Figura 20. Tamanho do Efeito do modelo (f
2
). 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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4.5.4 Relevância ou Validade Preditiva (Q
2
) 

Esta etapa verifica-se a precisão do modelo, ou seja, o quanto que o modelo está 

próximo do que é almejado dele (Ringle et al., 2014). Para avaliar esse quesito do modelo 

estrutural, os valores de Q2 devem ser maiores do que zero (Hair et al., 2014). O modelo 

ajustado desta pesquisa apresenta todos os valores de Q2 acima de zero demonstrando 

relevância preditiva. A tabela 40 mostra os resultados da validade preditiva obtida.  

 

Tabela 40: Validade Preditiva do modelo ajustado (Q
2
) 

Variáveis Latentes 
CV RED 

(Q²) 

MN – SP 0,153 

MN-Atividades-Chave 0,242 

MN-Canal de Distribuição 0,297 

MN-Cliente Alvo 0,255 

MN-Estrutura de Custos 0,401 

MN-Fonte de Receitas 0,280 

MN-Proposta de Valor 0,306 

MN-Recursos-Chave 0,244 

MN-Rede de Parceiros 0,195 

MN-Relac. com Cliente 0,214 

SP-Eficiência 0,265 

SP-Impacto na Equipe 0,361 

SP-Impacto no Cliente 0,392 

SP- Preparação para o Futuro 0,390 

SP-Sucesso Comercial e Direto 0,267 

Nota: Valores de Q
2
 maiores que zero demonstrando a validade preditiva do modelo. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 

 

A Validade preditiva também pode ser vista em forma de figura (figura 21). 
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Figura 21. Validade preditiva do modelo (Q2). 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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4.5.5 Coeficiente de Caminho () 

Segundo Hair et al. (2014), o Coeficiente de Caminho representa as relações 

hipotéticas entre os constructos e podem variar entre -1 e + 1. As relações são consideradas 

fortes quando os coeficientes de caminho têm seus valores próximos de +1 ou -1 e fracas 

quando tem seus valores próximos a 0 – se os valores forem muito próximos de 0 são 

considerados não significativos (Hair et al., 2014). Utiliza-se o coeficientes de caminho e suas 

significâncias para determinar se uma hipótese do modelo conceitual está empiricamente 

fundamentada e declara a importância relativa das VLs exógenas na predição de uma VLs 

endógenas (Hair et al., 2014). Os valores obtidos são moderadamente altos, sendo possível 

dizer que existe relação causal entre os constructos MN e SP (VLs de segunda ordem) e entre 

estes constructos e as VLs de primeira ordem, conforme tabela 41 e figura 22. 

 

Tabela 41: Coeficientes de Caminho () 

Coeficiente de Caminho ᴦ 

MN ==> SP 0,679 

MN ==> Atividades-Chave 0,705 

MN ==> Canal de Distribuição 0,707 

MN ==> Cliente Alvo 0,738 

MN ==> Estrutura de Custos 0,808 

MN ==> Fonte de Receitas 0,755 

MN ==> Proposta de Valor 0,749 

MN ==> Recursos-Chave 0,707 

MN ==> Rede de Parceiros 0,511 

MN ==> Relac. com Cliente 0,625 

MN ==> Eficiência 0,709 

MN ==> Impacto na Equipe 0,828 

MN ==> Impacto no Cliente 0,817 

MN ==> Preparação para o Futuro 0,836 

MN ==> Sucesso Comercial e Direto 0,757 

 
Nota: Coeficientes de caminho significantes para as relações entre os constructos MN e SP (0,679). 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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Figura 22. Coeficiente de Caminho do modelo () 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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4.5.6 Teste da Hipótese (H1) 

Esta pesquisa está fundamentada nos trabalhos de Osterwalder & Pigneur (2010) e de 

Shenhar & Dvir (2010) que tratam sobre os temas MN e o SP, respectivamente. A partir 

desses trabalhos foi construído um modelo teórico e uma hipótese para a realização de testes 

estatísticos que permitiram analisar as relações obtidas e compreender a influência do MN no 

SP em organizações nos diversos setores da economia.  

Observando os valores do teste de significância, tanto aqueles obtidos na relação 

principal (MN  SP: p valor = 0,00 e t =15,830) como nas demais relações (entre as VLs de 

segunda ordem e a VLs de primeira ordem), evidenciam-se valores significantes nas 

correlações, indicando a validade preditora dos constructos e seus respectivos indicadores. Os 

valores obtidos seguem os parâmetros recomendados com p valor ≤ 0,05 e t > 1,96 (vide 

tabela 38). A análise do coeficiente de caminho entre os constructos MN e SP obteve-se um 

valor moderadamente elevado (0,679) e foi possível afirmar que existem relações causais 

entre estes constructos. Da mesma forma, todos os coeficientes de caminhos entre as VLs de 

segunda ordem e as VLs de primeira ordem atingiram valores relativamente altos, 

comprovando a existência de relações causais entre estas VLs e demonstrando que todos os 

componentes do MN e todas as dimensões do SP são importantes na composição de cada 

constructo e o modelo proposto.  

Com base nos resultados obtidos, é possível afirmar que a hipótese sugerida neste 

estudo foi confirmada. Assim, pode-se dizer que o MN influencia positivamente o SP nas 

organizações, explicando 46% dos efeitos no SP realizados em diversas áreas de atuações, 

tanto no Brasil com em outros países. Na figura 23, são apresentados os valores dos 

coeficientes de caminhos e coeficientes de determinação de Pearson do modelo final deste 

estudo.  
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Figura 23. Modelo Final 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos por meio do software SmartPLS (Ringle et al., 2015). 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados desta pesquisa trouxeram uma percepção dos respondentes em relação a 

cada componente que constitui o MN, cada dimensão do SP, a contribuição dos componentes 

do MN na aderência global do MN e a contribuição das dimensões do SP no sucesso global 

do projeto para as organizações que foram examinadas nas respostas do questionário.  

No modelo proposto, os resultados mostraram que todos os componentes avaliados 

contribuem na aderência global e constituição do MN e que o MN influencia positivamente 

no SP nas organizações. As respostas apontam para a forma mais tradicional na utilização do 

MN, sendo utilizado para representar e implementar a estratégia da empresa com vista a 

alcançar sucesso nos negócios e agregar valor para a empresa e seus clientes. Neste contexto, 

os resultados demonstraram que todos os nove componentes do MN de Osterwalder & 

Pigneur (2010) contribuem para a aderência global do MN. 

A Proposta de Valor é vista e entendida como um componente que traz benefícios para 

a empresa por satisfazer as necessidades de seus clientes por intermédio da sinergia entre os 

seus produtos e serviços e geração de valor para a empresa (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

O Cliente Alvo tem se mantido fiel aos produtos e serviços da empresa, pois a 

segmentação e inovação dos serviços e produtos atendem às necessidades dos clientes e 

colaboram para manter e trazer novos clientes, evitando que ocorra evasão destes 

consumidores para a concorrência (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Os resultados demonstram que os êxitos obtidos por meio dos canais de distribuição 

geram vantagem competitiva por serem abrangentes, eficientes, bem adequados aos 

segmentos de clientes, integrados, gerarem economia para a empresa, além de serem 

encontrados com facilidade pelos seus clientes (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

A qualidade e solidez do relacionamento entre a empresa e seus clientes acarretam 

situações marcantes e ajudam a influenciar a experiência individual de cada cliente, 

conquistando-o, retendo-o e ajudando a empresa a ampliar as vendas nos segmentos e tornar a 

marca forte (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

A habilidade e sucesso obtidos com a execução das atividades-chave para fornecer a 

proposta de valor estão associados à eficiência e qualidade na realização destas atividades e 

na utilização equilibrada de recursos internos e externos (fornecedores e parceiros) para 

realizá-las (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Os respondentes destacaram que as competências essenciais encontradas nos recursos-

chave da empresa são utilizadas de forma planejada e previsível, são diferenciadas para 
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atender a proposta de valor, moderadamente difíceis de serem replicadas pela concorrência e 

são utilizadas de maneira racional para ajudar na manutenção e aperfeiçoamento da 

infraestrutura da empresa (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

O bom relacionamento entre a empresa, parceiros e fornecedores mostrou-se essencial 

para manter e aperfeiçoar os MNs, pois a utilização dos parceiros e fornecedores é importante 

para a empresa mitigar os riscos, compartilhar recursos-chave e ajudar na execução das 

atividades-chave que exigem especializações (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

A estrutura de custos envolvida na operacionalização e manutenção do MN é vista e 

tratada como um ponto importante para dar previsibilidade e eficiência na utilização dos 

recursos financeiros, visto que são utilizados para entregar uma infraestrutura capaz de criar 

valor para a empresa e oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades dos clientes 

(Osterwalder & Pigneur, 2010).  

A Fonte de Receitas reforçou que os clientes são fiéis à empresa e às suas marcas 

quando encontram canais que oferecem produtos e serviços diversificados que atendam suas 

necessidades, capturando o valor que os clientes estão dispostos a pagar, gerando 

sustentabilidade a essas fontes de receitas, previsibilidade de receita e economia de escala 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

A avalição do SP baseada no modelo de Shenhar & Dvir (2010), demonstrou que os 

entrevistados consideram importante a proposta dos autores para a avalição dos projetos sob 

uma ótica multidimensional, pois trata diversos aspectos do projeto na amplitude do curto e 

longo prazos e a associação das incertezas de mercado e tecnológicas que os afetam. A 

avaliação do projeto por cada respondente revelou os aspectos das cinco dimensões do SP de 

Shenhar & Dvir (2010) que são mais relevantes para a avaliação do SP, como o alcance e 

cumprimento das metas planejadas e de curto prazo por boa parte dos projetos, o 

cumprimento do custo, prazo o e outras medidas de eficiência utilizadas conforme a 

necessidade e especificidade de cada projeto durante a sua execução.  

Ficou evidenciado que mudanças de escopo ocorreram durante a execução do projeto, 

indicando que as incertezas do projeto e mudanças de tecnologia ocorreram e que existiu a 

necessidade de rever os resultados futuros do projeto para reavaliar o sucesso e benefícios 

gerados (Shenhar & Dvir, 2010). Os resultados indicaram que o projeto impactou 

positivamente e trouxeram grande satisfação para o cliente, pois o projeto desenvolveu 

produtos e serviços que atenderam os requisitos e suas necessidades, bem como melhoraram o 

seu desempenho e agregaram valor aos produtos e serviços com a opção de recompra pelos 

clientes (Shenhar & Dvir, 2010). 
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Os respondentes indicaram que a equipe do projeto foi fortemente impactada pelo 

resultado do projeto, pois se mostraram motivados e satisfeitos, alcançaram crescimento 

pessoal e sentiram-se importantes em atuar no projeto, despertando o desejo em cada membro 

da equipe em permanecer na empresa (Shenhar & Dvir, 2010). 

As respostas indicam que a grande maioria dos projetos alcançaram os objetivos 

financeiros estabelecidos pela empresa. Os indicadores mostram que os projetos geraram 

foram lucrativos e rentáveis, melhoraram o desempenho organizacional, ampliaram a 

participação da empresa no mercado e trouxeram lucro para os acionistas (Shenhar & Dvir, 

2010). 

O projeto impactou o futuro da empresa com a geração de oportunidades para explorar 

novos mercados, desenvolver produtos adicionais e novas tecnologias, além de desenvolver 

novas capacidades administrativas, novos processos e gerar aprendizado para o 

desenvolvimento de novos processos (Shenhar & Dvir, 2010). 

Por meio da avaliação dos constructos estudados, suas dimensões e a proposição de 

teste expressa na hipótese H1 (a configuração do modelo de negócios influencia 

positivamente o sucesso do projeto) foi possível verificar que os resultados apresentam 

concordância com o que foi proposto pela hipótese, ou melhor, que a configuração do MN 

impacta positivamente os projetos, explicando 46% dos efeitos no SP realizado em 

organizações de diversas áreas de atuação da amostra estudada. 

No próximo capitulo serão tratadas as contribuições para a prática que os profissionais 

ligados a estratégia e gestão de projetos poderão considerar no desenvolvimento de suas 

atividades e aperfeiçoamento profissional.  
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6 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

As empresas enfrentam desafios crescentes para se destacarem frente a seus 

concorrentes nos mercados locais e globais. Para serem vencedoras dentro de um contexto de 

alta competitividade, essas empresas precisam ter uma estratégia bem definida e delineada, 

saberem onde desejam estar, qual é a infraestrutura e recursos necessários, o quanto é 

necessário investir e os relacionamento internos e externos envolvidos para que todos os 

componentes estratégicos funcionem e sejam utilizados de forma aprimorada.  

Com base no modelo teórico proposto, seus constructos, suas dimensões e na relação 

proposta pela hipótese H1 (a configuração do modelo de negócios influencia positivamente o 

sucesso do projeto), esta pesquisa proporciona às empresas e suas lideranças a confirmação da 

importância que um MN e sua configuração podem trazer à estratégia da empresa, 

cooperando para o sucesso de seus projetos e suas dimensões. Isto foi constatado na pesquisa 

pelas altas significâncias identificadas nos coeficientes de caminho entre o MN e SP, entre o 

MN e seus componentes e entre o SP e suas dimensões.  

As maiores significâncias demonstradas pelos componentes Estrutura de Custos, Fonte 

de Receitas, Proposta de Valor e Cliente Alvo, respectivamente, podem ser utilizados pelas 

lideranças como um ponto de reflexão para fundamentar o delineamento de uma estratégia 

baseada nas proposições de um MN. A significância destes componentes traz à luz a 

importância de ter uma Proposta de Valor consistente com a estratégia e baseada nos anseios 

de seus clientes para planejar bem quais serão as Fontes de Receitas que sustentarão o MN e a 

estrutura de custos envolvida na manutenção de todo o MN, trazendo sucesso à organização e 

consequentemente a seus projetos.  

Este estudo também constatou que todas as dimensões que compõem o SP apresentam 

valores significantes em seus coeficientes de caminhos. Os resultados revelam a importância 

de cada uma das dimensões para o sucesso global de um projeto. As dimensões que mais se 

destacam em significância são: Preparação para o Futuro, Impacto na Equipe e Impacto no 

Cliente, respectivamente. No dia a dia dos projetos, principalmente enquanto o projeto é 

planejado e executado, os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados pelos gestores para 

entender aspectos e dimensões envolvidos em uma avaliação mais abrangente na equipe, 

visando melhorar a performance e a eficiência no projeto. Nesta perspectiva, poderão utilizar 

dos resultados como referência para melhorar o entendimento dos fatores que fortalecem uma 

equipe, elevam sua moral, motivam os seus integrantes, fortalecem o desejo de crescer, de 

permanecer na equipe e, consequentemente, na organização.  
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Pensando nos aspectos futuros e considerando a significância demonstrada pelas 

dimensões Impacto no Cliente e Preparação para o Futuro, os gestores poderão utilizar os 

resultados desta pesquisa para entender aspectos que o sucesso do projeto proporciona à 

organização no longo prazo. Os projetos podem contribuir para o sucesso futuro das 

organizações ajudando a desenvolver produtos e serviços inovadores, que satisfazem as 

necessidades e fidelizam os clientes. Outros resultados que podem ampliar o entendimento 

dos gestores dizem respeito à capacitação da infraestrutura para inovar, melhorar os 

resultados, aumentar a vantagem competitiva e a geração de oportunidades em novos 

mercados. 

É importante ressaltar que nesta pesquisa foi identificado que a configuração do MN 

impacta positivamente os projetos, explicando 46% dos efeitos no SP da amostra estudada. As 

organizações e os gestores poderão ampliar o conhecimento desta relação por meio de estudos 

atuais e futuros que aperfeiçoem os resultados e tragam novos vislumbres sobre os temas MN, 

SP, suas relações, composição e dimensões, buscando aspectos que não foram abordados por 

este estudo devido às limitações do modelo propostos e perfil da amostra. Por fim, as 

organizações e suas lideranças poderão se valer de outros estudos para reconhecerem a 

existência de outras variáveis que contribuem para explicar as relações entre MN e SP e 

impactam positivamente no SP, bem como poderão utilizar do modelo aqui proposto para 

testá-los em contextos específicos e alcançar resultados diferentes aos desta pesquisa. 

 

6.1 MODELO DE AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES DO  MODELO DE 

NEGÓCIOS 

A seguir, é apresentado um modelo que poderá ajudar os gestores a analisarem de 

forma mais tangível o(s) Modelo(s) de Negócio(s) utilizados em suas organizações. O modelo 

proposto é denominado Modelo de Avaliação dos Componentes do Modelo de Negócios 

(MACMON) e objetiva apresentar uma forma simples e prática para avaliar os componentes 

de um Modelo de Negócios e as dimensões do Sucesso do Projeto, auxiliando a diagnosticar 

quais componentes do Modelo de Negócios precisam melhorar e receber uma atenção 

diferenciada com o intuito de constituir Modelos de Negócios maduros e eficientes, bem 

como influenciar o sucesso dos projetos. O modelo é composto de uma escala com quatro (4) 
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níveis que auxilia a avaliar a maturidade dos componentes do Modelo de Negócios e das 

dimensões do Sucesso do Projeto: (1) inicial, (2) percebido, (3) capacitado e (4) avançado.  

O primeiro nível representa que o componente está num estágio menos maduro e, por 

isso, recebe a denominação de “inicial”. Neste estágio, a organização está iniciando a 

utilização de Modelo de Negócios e apresenta pouca maturidade para os componentes que 

constituem o Modelo de Negócios, demonstrando processos pouco controlados, baixo 

relacionamento com o alinhamento estratégico e a geração de valor. Neste nível, o modelo de 

negócio utilizado/desenvolvido pela organização não é padronizado e não existem métricas 

para mensurar os resultados obtidos por meio dele.  

O segundo nível, denominado como “percebido”, caracteriza-se por componentes do 

Modelo de Negócios que são bem definidos, mas que apresentam relacionamento pouco 

estruturado com os demais componentes, relação moderada com a estratégia da empresa e 

geração de valor e ausência de processos integrados entre os componentes e as áreas descritas 

no Modelo de Negócios. 

O terceiro nível é denominado como “capacitado”. Neste nível, o Modelo de Negócios 

apresenta relacionamento estruturado entre os seus componentes, métricas de gestão que 

permitem avaliar seus componentes, a geração de valor para a empresa e seus clientes alvos e 

o alinhamento com a estratégia da organização. No nível de maturidade capacitado, é 

demonstrada a integração existente nos processos e atividades desenvolvidas nos 

componentes do Modelo de Negócios.  

O quarto nível é denominado como “avançado”. Os componentes do Modelo de 

Negócios classificados neste nível de maturidade demonstram maturidade, servem como 

referência para outros Modelos de Negócios da organização, manifestam alto grau de 

adequação às melhores práticas de um Modelo de Negócios, apresentam controle e processos 

de gestão maduros, mensuráveis, integrados, documentados e alinhados à estratégia da 

organização. As lições aprendidas são registradas e disseminadas pela organização para o 

aprimoramento e desenvolvimento de novos Modelos de Negócios. Neste nível, o Modelo de 

Negócios e seus componentes são vistos como elementos essenciais para a organização 

alcançar sua estratégia, gerar novos negócios e desenvolver novos produtos e serviços para 

seus clientes.  

O Modelo de Avaliação dos Componentes do Modelo de Negócios (MACMON) é 

baseado no Modelo de Negócios de Osterwalder & Pigneur (2010) que é constituído por nove 

componentes e no Sucesso do Projeto de Shenhar & Dvir (2010) que é constituído por cinco 
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dimensões. O MACMON avalia a maturidade de cada um dos nove componentes do Modelo 

de Negócios e cada uma das cinco dimensões do Sucesso do Projeto.  

Para cada um dos níveis de maturidade é definida uma pontuação (nota) que 

caracteriza o nível de maturidade, sendo: de 0,0 à 1,0 para “inicial”, de 1,1 à 2,0 para 

“percebido”, de 2,1 à 3,0 para “capacitado” e de 3,1 à 4,0 para “avançado”. Além da 

pontuação atribuída a cada nível, é utilizada uma escala de cor para ajudar  o gestor a 

visualizar quais itens (componentes ou dimensões) merecem atenção e ações para alcançar 

melhorias no Modelo de Negócios e no Sucesso do Projeto, influenciando positivamente para 

que os Modelos de Negócios estejam alinhados à estratégia da empresa e ajudem no sucesso 

dos projetos.  

Na figura 24 são apresentados os quatro níveis de maturidade e a escala de cores que 

podem ser atribuídas aos componentes do Modelo de Negócios e as dimensões do Sucesso do 

Projeto. 

 

Figura 24. Níveis de classificação de maturidade do Modelo de Negócios, escala e a escala de cores utilizada. 

 

Nesta escala, é proposto que os componentes ou dimensões que obtiverem notas 

menores que 2,0 (níveis Inicial e Percebido) sejam reavaliados criteriosamente com o objetivo 

de alcançarem melhores níveis de maturidade. Os componentes que obtiverem notas entre 2,0 

e 3,0 (nível Capacitado) também devem ser avaliados com vista às melhorias necessárias para 

alcançar o nível de maturidade mais alto. Os componentes que alcançarem as notas entre 3,0 e 
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4,0 também deverão ser avaliados para que permaneçam no nível mais alto de maturidade, ou 

seja, nível Avançado.  

A análise da maturidade utilizada no MACMON avalia a influência do Modelo de 

Negócios no Sucesso do Projeto e, para isto, considera que o Modelo de Negócios escolhido 

deve estar relacionado com o projeto que está sendo analisado o qual deve estar encerrado. A 

análise proposta pelo modelo está dividida em duas fases. A primeira fase realiza análises 

individuais e em grupos dos componentes e dimensões do Modelo de Negócios (figura 25) e 

do Sucesso do Projeto (figura 26), respectivamente. Ao analisar individualmente os 

componentes/dimensões e escolher o nível de maturidade ao qual está relacionada, uma nota é 

atribuída para o componente/dimensão, bem como uma cor que é atribuída no campo onde a 

nota é imputada. As figuras 25 e 26 apresentam a constituição do modelo para a análise dos 

componentes do Modelo de Negócio e para a análise das dimensões do Sucesso do Projeto, 

respectivamente. 

Quando todos os componentes/dimensões de um grupo têm suas notas estabelecidas, 

uma nota é atribuída ao grupo ao qual está relacionado. A constituição desta nota é obtida por 

meio da média aritmética das notas dos itens integrantes do grupo, seja este do Modelo de 

Negócios ou do Sucesso do Projeto. Da mesma forma que ocorre na análise individual dos 

itens, uma cor também é atribuída à nota do grupo, indicando o nível de maturidade do grupo. 

As figuras 27 e 28 exemplificam a análise realizada em um Modelo de Negócios e em um 

projeto (encerrado) relacionado a este Modelo de Negócios, mostrando os níveis de 

maturidade indicados, as notas atribuídas para cada um dos componentes do Modelo de 

Negócios (figura 27) e dimensões do Sucesso do Projeto (figura 28), bem como as notas 

conferidas para cada grupo de componentes/dimensões.  

A segunda fase da análise é realizada com base em um quadro resumo que condensa 

resultados agrupados dos componentes do Modelo de Negócios e das dimensões do Sucesso 

do Projeto. No quadro resumo, os grupos do Modelo de Negócios são denominados Pilares e 

estes agrupam os componentes da seguinte forma: 1) Proposta de Valor: que está relacionado 

ao valor que é ofertado ao cliente (Proposta de Valor); 2) Clientes: que compreende os 

componentes para quem será ofertado valor (Cliente Alvo, Canal de Distribuição e 

Relacionamento com o Cliente); 3) Infraestrutura: que engloba os componentes envolvidos 

em como o valor é entregue ao cliente (atividades-chave, recursos-chave e rede de parceiros) 

e 4) Finanças: trata dos componentes que diz ao compromisso e benefícios financeiros 

(Estrutura de Custos e Fonte de Receitas). 
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O agrupamento das dimensões do Sucesso de Projetos está estruturado quanto à sua 

urgência, sendo denominados de Curto Prazo e Longo Prazo. O agrupamento Curto Prazo é 

composto pelas dimensões Eficiência e Sucesso Comercial Direto, o qual analisa o sucesso 

alcançado durante a execução do projeto e logo após o seu término, como: cumprimento do 

prazo, custos, planos e sucesso nos negócios logo após o fim do projeto. O agrupamento 

Longo Prazo é composto pelas dimensões Impacto na equipe, Preparação para o Futuro e 

Impacto no Cliente, os quais podem ser avaliados quanto ao sucesso e benefícios alcançados 

pelo projeto com o passar do tempo.   

Os resultados obtidos no quadro resumo mostram quais são os grupos de componentes 

do Modelo de Negócios que têm maturidade maior e o quanto contribuem para o Sucesso do 

Projeto, bem como é possível identificar o nível de maturidade e o sucesso alcançado pelos 

grupos das dimensões do Sucesso do Projeto. Da mesma forma, também é mostrado os 

componentes e dimensões que precisarão receber atenção e ações para alcançar melhores 

níveis de maturidade. Na figura 29 é apresentado um exemplo do quadro resumo com a 

indicação do nível de maturidade dos grupos de componentes/dimensões, auxiliando na 

avaliação do quanto o  Modelo de Negócios está influenciando o Sucesso  do Projeto.  



124 

 

 

Figura 25. Modelo de Avaliação dos Componentes do Modelo de Negócios – Analise dos componentes. 

Fonte: elaborado pelo autor.   

Pilar Componente Critério de Avaliação Inicial Percebido Capacitado Avançado Componente
Grupo 

(Pilar)

Proposta de 

Valor
Proposta de valor

A proposta de valor oferece um conjunto de benefícios aos clientes que suprem suas necessidades e 

exigências dentro de um segmento específico de clientes e assim, tornando-a diferenciada em relação 

aos seus concorrentes.

Cliente alvo

O componente cliente alvo descreve os diferentes tipos de clientes, grupos ou organizações que a 

empresa busca alcançar com seus produtos e serviços para satisfazer as necessidades desses grupos e 

seguimentos distintos.

Canal de 

Distribuição

Sendo a interface da empresa com o cliente, o componente canal de distribuição  descreve como a 

empresa fornece produtos e serviços aos clientes, como ela se comunica e se relaciona com os seus 

clientes.

Relacionamento 

com o cliente

O componente relacionamento com o cliente descreve os tipos de relações que a empresa tem com os 

seus diferentes clientes alvo e as motivações que guiam o relacionamento da empresa com o cliente 

(explicitando os tipos de relacionamentos que serão estabelecidos com os clientes alvo, com aqueles 

que já estão estabelecidos, os custos de cada segmento e como se integrarão a todo o resto do MN).

Atividades-chave

O componente atividades-chave do MN descreve as atividades mais importantes envolvidas no 

funcionamento e execução do MN para atender a sua proposição de valor,  alcançar novos mercados, 

manter o relacionamento com o cliente, gerar rendimentos e valor de mercado.

 Recursos-chave

O componente recursos-chave descreve os recursos mais importantes e necessários para colocar em 

funcionamento um MN. Destaca as competências essenciais para executar o MN da empresa para criar 

e oferecer sua proposta de valor, alcançar novos mercados, manter o relacionamento com seus clientes 

e gerar Fonte de Receitas.

Rede de 

Parceiros

O componente Rede de Parceiros descreve os principais fornecedores e parceiros envolvidos em fazer 

o MN funcionar, exercendo papel fundamental nos MN por meio das parcerias e alianças firmadas entre 

as empresas para aperfeiçoar seus modelos, reduzir riscos ou adquirir recursos.

Estrutura de 

custos

A estrutura de custos aborda os custos envolvidos para operar e manter o MN, descrevendo os 

custos mais importantes para criar e oferecer valor aos clientes, manter o relacionamento com os 

clientes e oferecer uma infraestrutura capaz ofertar produtos e serviços para as necessidades dos 

clientes, com conhecimento dos custos dos recursos-chave e atividades-chave principais do MN.

Fonte de Receitas

O componente Fonte de Receitas do MN descreve a forma com uma empresa gera receitas a partir dos 

clientes alvo, identificando o valor que os clientes estão dispostos a pagar pelos produtos, o quanto 

cada Fonte de Receita retorna, o que os clientes estão dispostos a pagar, como pagam e como 

gostariam de pagar.

Qual a sua avaliação para cada componente do 

Modelo de Negócios?
Maturidade

Modelo de 

Negócios

(Osterwalder & 

Pigneur, 2010). 

Clientes

Infraestrutura

Finanças
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Figura 26. Modelo de Avaliação dos Componentes do Modelo de Negócios – Analise das dimensões. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Urgência Dimensão Critério de Avaliação Inicial Percebido Capacitado Avançado Dimensão
Grupo

(Urgência)

Eficiência

O projeto alcançou eficiência nas metas planejadas e resultados de curto prazo, como o: cumprimento 

do prazo do projeto, controle orçamentário, clareza na comunicação, uso eficiente dos recursos, planos 

realistas e eficientes, definição clara e realista de seus objetivos e fornecedores capazes.

Sucesso 

comercial direto 

(Impacto para o 

negócio presente)

O sucesso comercial alcançado pelo projeto ajudou a empresa a gerar benefícios financeiros, reforçar 

os resultados finais da empresa e qualidade nos seus produtos e serviços. Isto foi obtido por meio de 

suas vendas, lucros, participação no mercado, retorno sobre o investimento, retorno sobre o 

patrimônio, fluxo de caixa gerado, qualidade do serviço, etc. 

Impacto na equipe

A liderança do projeto e os resultados alcançados no projeto refletiram o comportamento da equipe do 

projeto,proporcionando experiências e emoções memoráveis nos membros da equipe, com a geração de 

lealdade de seus membros e melhora no moral.

Preparação para o 

futuro

O projeto gerou capacidades e a preparação de infraestrutura para o futuro, com a geração de novas 

oportunidades de mercados, a criação de novos produtos ou no desenvolvimento de novas 

tecnologias.

Impacto no cliente
O produto/serviço possibilitou a melhora na vida ou negócios do cliente e a satistação de suas 

necessidades, retendo os clientes e tornando-os ávidos por fazer novos negócios com a organizaçãoa.

Qual a sua avaliação para cada dimensão do 

Sucesso do Projeto?
Maturidade

Sucesso do 

Projeto

(Shenhar & Dvir, 

2010) 

Curto Prazo

Longo Prazo
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Figura 27. Exemplo de análise dos componentes utilizando o Modelo de Avaliação dos Componentes do Modelo de Negócios. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Pilar Componente Critério de Avaliação Inicial Percebido Capacitado Avançado Componente
Grupo 

(Pilar)

Proposta de 

Valor
Proposta de valor

A proposta de valor oferece um conjunto de benefícios aos clientes que suprem suas necessidades e 

exigências dentro de um segmento específico de clientes e assim, tornando-a diferenciada em relação 

aos seus concorrentes.

x 1,0 1,0

Cliente alvo

O componente cliente alvo descreve os diferentes tipos de clientes, grupos ou organizações que a 

empresa busca alcançar com seus produtos e serviços para satisfazer as necessidades desses grupos e 

seguimentos distintos.

x 2,0

Canal de 

Distribuição

Sendo a interface da empresa com o cliente, o componente canal de distribuição  descreve como a 

empresa fornece produtos e serviços aos clientes, como ela se comunica e se relaciona com os seus 

clientes.

x 3,0

Relacionamento 

com o cliente

O componente relacionamento com o cliente descreve os tipos de relações que a empresa tem com os 

seus diferentes clientes alvo e as motivações que guiam o relacionamento da empresa com o cliente 

(explicitando os tipos de relacionamentos que serão estabelecidos com os clientes alvo, com aqueles 

que já estão estabelecidos, os custos de cada segmento e como se integrarão a todo o resto do MN).

x 4,0

Atividades-chave

O componente atividades-chave do MN descreve as atividades mais importantes envolvidas no 

funcionamento e execução do MN para atender a sua proposição de valor,  alcançar novos mercados, 

manter o relacionamento com o cliente, gerar rendimentos e valor de mercado.

x 1,0

 Recursos-chave

O componente recursos-chave descreve os recursos mais importantes e necessários para colocar em 

funcionamento um MN. Destaca as competências essenciais para executar o MN da empresa para criar 

e oferecer sua proposta de valor, alcançar novos mercados, manter o relacionamento com seus clientes 

e gerar Fonte de Receitas.

x 1,0

Rede de 

Parceiros

O componente Rede de Parceiros descreve os principais fornecedores e parceiros envolvidos em fazer 

o MN funcionar, exercendo papel fundamental nos MN por meio das parcerias e alianças firmadas entre 

as empresas para aperfeiçoar seus modelos, reduzir riscos ou adquirir recursos.

x 3,0

Estrutura de 

custos

A estrutura de custos aborda os custos envolvidos para operar e manter o MN, descrevendo os 

custos mais importantes para criar e oferecer valor aos clientes, manter o relacionamento com os 

clientes e oferecer uma infraestrutura capaz ofertar produtos e serviços para as necessidades dos 

clientes, com conhecimento dos custos dos recursos-chave e atividades-chave principais do MN.

x 1,0

Fonte de Receitas

O componente Fonte de Receitas do MN descreve a forma com uma empresa gera receitas a partir dos 

clientes alvo, identificando o valor que os clientes estão dispostos a pagar pelos produtos, o quanto 

cada Fonte de Receita retorna, o que os clientes estão dispostos a pagar, como pagam e como 

gostariam de pagar.

x 3,0

Maturidade

3,0

1,7

2,0

Modelo de 

Negócios

(Osterwalder & 

Pigneur, 2010). 

Qual a sua avaliação para cada componente do 

Modelo de Negócios?

Clientes

Infraestrutura

Finanças
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Figura 28. Exemplo de análise das dimensões utilizando o Modelo de Avaliação dos Componentes do Modelo de Negócios. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Urgência Dimensão Critério de Avaliação Inicial Percebido Capacitado Avançado Dimensão
Grupo

(Urgência)

Eficiência

O projeto alcançou eficiência nas metas planejadas e resultados de curto prazo, como o: cumprimento 

do prazo do projeto, controle orçamentário, clareza na comunicação, uso eficiente dos recursos, planos 

realistas e eficientes, definição clara e realista de seus objetivos e fornecedores capazes.

x 1,0

Sucesso 

comercial direto 

(Impacto para o 

negócio presente)

O sucesso comercial alcançado pelo projeto ajudou a empresa a gerar benefícios financeiros, reforçar 

os resultados finais da empresa e qualidade nos seus produtos e serviços. Isto foi obtido por meio de 

suas vendas, lucros, participação no mercado, retorno sobre o investimento, retorno sobre o 

patrimônio, fluxo de caixa gerado, qualidade do serviço, etc. 

x 3,0

Impacto na equipe

A liderança do projeto e os resultados alcançados no projeto refletiram o comportamento da equipe do 

projeto,proporcionando experiências e emoções memoráveis nos membros da equipe, com a geração de 

lealdade de seus membros e melhora no moral.

3 2,0

Preparação para o 

futuro

O projeto gerou capacidades e a preparação de infraestrutura para o futuro, com a geração de novas 

oportunidades de mercados, a criação de novos produtos ou no desenvolvimento de novas 

tecnologias.

x 4,0

Impacto no cliente
O produto/serviço possibilitou a melhora na vida ou negócios do cliente e a satistação de suas 

necessidades, retendo os clientes e tornando-os ávidos por fazer novos negócios com a organizaçãoa.
x 2,0

Curto Prazo

2,7

2,0

Qual a sua avaliação para cada dimensão do 

Sucesso do Projeto?

Sucesso do 

Projeto

(Shenhar & Dvir, 

2010) 

Longo Prazo

Maturidade
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Figura 29. Quadro resumo da Maturidade do Modelo MACMON. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Para os grupos de componentes que não obtiveram bons níveis de maturidade, 

recomenda-se que o gestor trate individualmente cada componente do agrupamento com base 

na estratégia da empresa e naquilo que o descreve, considerando todos os aspectos envolvidos 

para a sua melhora e suas relações com os demais componentes do Modelo de Negócios. Da 

mesma maneira, deverá ser reavaliada cada dimensão dos agrupamentos do Sucesso de 

Projeto que não alcançaram um nível de maturidade adequado. Esta análise deverá considerar 

uma revisão minuciosa dos aspectos envolvidos para um projeto ser executado com eficiência 

e trazer resultados financeiros imediatos (curto prazo), bem como nos aspectos que mostram 

que o projeto trará benefícios futuros com o desenvolvimento de novos produtos e mercados, 

com infraestrutura atualizada, com a utilização de tecnologias inovadoras, além de fidelizar e 

satisfazer às necessidades dos clientes (longo prazo).  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, é abordada a relevância dos resultados em relação aos objetivos 

propostos na pesquisa, às contribuições acadêmicas e às limitações da pesquisa.  

 

7.1 OBJETIVOS PROPOSTOS 

O objetivo geral do estudo envolveu a análise do relacionamento entre os constructos 

MN e SP para verificar a influência do MN no SP em organizações nos diversos setores da 

economia, tanto no contexto nacional quanto internacional.  

A escolha do referencial teórico que fundamentou este estudo pautou-se em estudos de 

publicações e autores renomados no meio acadêmico. O referencial teórico utilizado para a 

realização da pesquisa buscou nesses trabalhas os conceitos essenciais dos constructos e 

instrumentos de pesquisas testados e validados sobre MN e SP. Esse aporte teórico permitiu a 

criação do modelo teórico proposto, bem como a criação da hipótese que foi testada e 

confirmada positivamente (H1: a configuração do MN influencia positivamente o sucesso do 

projeto).  

Com os valores obtidos na análise dos caminhos e a confirmação para a hipótese 

testada, pode-se ponderar acerca dos objetivos específicos que foram propostos no estudo: 

  

a. Identificar cada um dos componentes do Modelo de Negócios: conforme 

mencionado anteriormente, este estudo realizou ampla pesquisa nas principais revistas 

e autores para identificar a constituição e configuração do MN. A escolha do MN que 

compôs o modelo teórico da pesquisa foi determinada pelo fato de abranger 

componentes comumente abordados por diversos autores renomados na academia e 

por ser um modelo amplamente aceito entre as empresas. O MN escolhido é composto 

por nove componentes que foram descritos no estudo, tanto a sua composição quanto à 

sua função dentro do MN, sendo os componentes: (1) Proposta de valor, (2) Cliente 

alvo, (3) Canal de distribuição, (4) Relacionamento com o cliente, (5) Atividades-

chave, (6) Recursos-chave, (7) Rede de Parceiros, (8) Estrutura de custos e (9) Fonte 

de Receitas; 
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b. Identificar cada uma das dimensões do Sucesso do Projeto: Assim como foi feito 

com o MN, explorou-se o tema sobre SP nas melhores publicações nacionais e 

estrangeiras para a conceituação do tema, utilizando trabalhos bem referenciados pela 

comunidade acadêmica. A escolha do modelo para medir o SP ocorreu pelo fato desse 

modelo avaliar os objetivos de curto e longo prazos, por considerarem as incertezas e a 

tecnologias que podem afetar o projeto e por entenderem que o SP é um constructo 

multidimensional. A partir do modelo escolhido para medir o SP, foi possível 

identificar e descrever cada uma das dimensões que constitui o constructo SP, sendo: 

(1) Eficiência, (2) Impacto no Cliente, (3) Impacto na Equipe, (4) Sucesso Comercial e 

Direto e (5) Preparação para o Futuro. 

 

 

c. Analisar a contribuição dos componentes do Modelo de Negócios na configuração 

global do Modelo de Negócios: Baseados no MN escolhido para este estudo, no 

aporte teórico que demonstra não haver uma aceitação comum dos componentes que 

constituem um MN, foram avaliados os resultados da pesquisa para verificar quais 

componentes contribuiriam na configuração do MN e qual a contribuição individual 

de cada componente na configuração global do MN. Durante os testes estatísticos, 

todos os componentes do MN mostraram relevância para serem mantidos no modelo 

estrutural. Isto foi verificado e aceito com base nos valores obtidos nos testes de 

coeficientes de caminho entre o MN (constructo) e os nove componentes (VLs). Vale 

ressaltar que os componentes que mais se destacaram pelo alto valor obtido na análise 

de caminhos foram, respectivamente: Estrutura de Custos, Fonte de Receitas, Proposta 

de Valor e Cliente Alvo. Portanto, todos os nove componentes mostraram-se 

importantes e contribuem para a configuração global do MN estudado.  

 

d. Analisar a contribuição das dimensões do Sucesso do Projeto no sucesso global do 

Projeto: Com base na análise dos resultados da pesquisa e na análise estatística 

empreendida, constatou-se que todas as dimensões do SP contribuíram para o sucesso 

global do projeto. Com base nos resultados dos testes estatísticos, constatou-se que 

não haveria a necessidade de eliminar nenhuma das dimensões do SP. Posteriormente, 

durante a análise do modelo estrutural, verificou-se alta significância no teste do 

coeficiente de caminho entre o SP (constructo) e suas cinco dimensões (VLs). 
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Portanto, todas as cinco dimensões do SP contribuem para o sucesso global do projeto 

para o modelo teórico estudado.  

 

7.2 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS 

Esta pesquisa propôs o estudo da relação entre dois temas bem explorados na literatura 

(MN e SP). Esses temas mostram-se atuais e continuam a despertar grande interesse entre os 

estudiosos por não haver uma conceituação comum para ambos os temas e por apresentarem 

dimensões que podem variar em suas composições, abrindo a oportunidade para os estudiosos 

explorarem outras formas para medir os temas, bem como a relação entre eles. 

A validação da hipótese proposta fortalece o resultado da relação em que foi testada a 

influência do MN no SP, trazendo novos conhecimentos para compreender os componentes 

que podem constituir o MN para representar a estratégia de uma empresa, bem como obter 

uma maior compreensão dos fatores que influenciam o SP.  

Considerando os resultados deste estudo e a lacuna encontrada na literatura sobre a 

relação entre MN e SP, este trabalho oferece resultados que ajudam a minimizar a falta de 

estudos sobre o tema e oferece a oportunidade para outras pesquisas se aprofundarem mais 

nesta temática. Além de buscarem o aprofundamento no tema, poderão se valer de outras 

formas e métodos de pesquisa para ampliarem suas análises, bem como poderão explorar 

contextos e necessidades específicas de análise, proporcionando a expansão do conhecimento 

científico e acadêmico da relação e consequentemente gerando benefícios que poderão ser 

aplicados na prática para o aperfeiçoamento das organizações.  

 

7.3 LIMITAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Alguns fatores contribuíram para limitar os resultados desta pesquisa, mas também 

oferecem oportunidades para a realizar estudos futuros e contribuir para ampliar o 

entendimento no meio acadêmico e entre os praticantes sobre o MN, o SP e sua relação.  

O público alvo desta pesquisa foi limitado para os líderes e gestores com 

conhecimento sobre o MN de suas organizações e que participaram de projetos. Isto limita os 
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resultados para um olhar estritamente gerencial. Considerando que as dimensões de SP 

avaliam também as equipes e clientes, este estudo poderá beneficiar estudos futuros com a 

ampliação da pesquisa para os integrantes da equipe, bem como em estudos que busquem um 

olhar do cliente para avaliar o MN e SP. 

Apesar do envio da pesquisa a pessoas de vários países, o maior número de 

respondentes foi de pessoas que atuaram no Brasil, enviesando a amostra e os resultados para 

um contexto de Brasil. Isto abre a oportunidade para a replicação da pesquisa em outros 

países e continentes, possibilitando o enriquecimento dos resultados e análises sobre a relação 

proposta. 

A adoção da proposta de Osterwalder & Pigneur (2010) para configurar o MN, bem 

como a proposta de Shenhar & Dvir (2010) para caracterizar as dimensões do SP. Esta 

limitação ocorre pelo fato de existirem várias outras abordagens na literatura que abordam os 

temas MN e SP. Para estudos futuros, esta relação poderá ser testada utilizando outras 

abordagens que se mostrem mais adequadas para a construção do modelo teórico e realização 

da pesquisa, ampliando ainda mais o conhecimento sobre os temas e a variedade de 

dimensões que poderão ser abordadas.  

A análise dos resultados desta pesquisa indica que o MN explica 46,1% dos efeitos 

sobre o SP. Isto demonstra que este estudo não explica 53,9% dos efeitos desta relação, 

possibilitando novos estudos e novas abordagens para melhorar o entendimento desta relação.  

Apesar das limitações encontradas durante a realização da pesquisa, este trabalho 

contribuiu para trazer novos conhecimentos sobre a influência do MN no SP em organizações 

de diversos ramos de atividades de diferentes países. Para estudos futuros, a relação explorada 

neste trabalho pode ser testada em outros contextos. Como sugestão, poderá ser testada em 

países com contextos culturais diferentes do vivenciado nos países do ocidente, onde a 

conjuntura socioeconômica, a política e sistema de governo exercem forte influência nas 

organizações e suas estratégias.  

Este estudo também poderá ser utilizado para verificar a relação em ramos de 

atividades específicas, para possibilitar o aperfeiçoamento de MN ajustados a estratégia da 

organização e utilizando dos projetos como vetores para alcançar o sucesso com seus produtos 

e serviços.  

Outras sugestões para estudos futuros envolve o desenvolvimento de pesquisas sobre 

as relações entre as dimensões que constituem cada constructo (MN e SP), suas inter-relações 

e poder de influência. Outro tipo de pesquisa que pode ampliar os resultados desta relação 
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envolve a inclusão de variáveis moderadoras e/ou mediadoras no modelo estudado, 

permitindo a verificação e compreensão de novas relações.  
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