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RESUMO 
A gestão de projetos é um dos meios pelo qual organizações implantam estratégias para 
obtenção do sucesso. Também é um fato a evolução e ampliação da utilização de recursos da 
tecnologia da informação (TI) pelas organizações em uma realidade de negócios com foco 
digital, caracterizada pela implantação de projetos desta natureza. Neste contexto, o 
alinhamento estratégico de TI se torna um dos principais objetivos das organizações. Portanto, 
o objetivo desta dissertação é analisar a relação entre a gestão de portfólio de projetos e o 
alinhamento estratégico de TI conjuntamente com a influência da intensidade do uso da 
tecnologia. A contribuição para a prática apresenta uma análise das relações entre a gestão de 
portfólio de projetos e o alinhamento estratégico de TI. Por meio de um survey com empresas 
de diversos portes e segmentos, do Brasil e do exterior. A análise dos dados foi realizada por 
meio da modelagem de equações estruturais pelos quadrados mínimos parciais (Partial Least 

Square - PLS). Os resultados indicam que a gestão de portfólio de projetos de TI tem uma 
relação positiva com o alinhamento estratégico de TI e que a intensidade do uso da tecnologia 
na organização, ao contrário do esperado, não afeta esta relação.  
 
Palavras-chave: Gestão de Portfólio de Projetos; Alinhamento Estratégico; Estratégia; 
Tecnologia da Informação, Intensidade de Uso da Tecnologia. 
  

ABSTRACT 
Project Management is one of the means by which organizations implement strategies to 
achieve success. It is also a fact the evolution and expansion of the use of information 
technology (IT) resources by organizations in a business reality with a digital focus, 
characterized by the implementation of projects of this nature. In this context, the strategic 
alignment of it becomes one of the main objectives of the organizations. Therefore, the aim of 
this dissertation is to analyze the relationship between project portfolio management and the 
strategic alignment of it in conjunction with the influence of the intensity of the use of 
technology. The contribution to the practice presents an analysis of the relationships between 
project portfolio management and the strategic alignment of it. Through a survey with 
companies of various sizes and segments, from Brazil and abroad. Data analysis was performed 
by modeling structural equations by partial minimum squares – PLS. The results indicate that 
the portfolio management of IT projects has a positive relationship with the strategic alignment 
of it and that the intensity of the use of the technology in the organization, contrary to the 
expected, does not affect this relationship. 
 
Keywords: Project Portfolio Management; Strategic Alignment; Strategy; Information 
Technology, Intensity of Technology Use. 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações estão inseridas em ambientes competitivos e, de forma geral, diversos 

negócios demandam a interconexão de muitas pessoas de diferentes culturas em áreas 

geográficas distintas bem como a busca contínua por melhorias de desempenho. Este cenário 

resulta em arranjos complexos que envolvem alianças, joint ventures, pesquisa e 

desenvolvimento. Nesse contexto, a demanda é para que as organizações modifiquem o foco 

gerencial da eficiência para a eficácia (Thamhain, 2012).  

Cresce a complexidade desse cenário devido ao desenvolvimento e à implantação de 

novas tecnologias. As organizações, em linha com estes desafios, expandem seu papel na 

direção de uma gestão com base em projetos (Neverauskas & Stankevičius, 2008). Objetivando 

o alcance de seus objetivos estratégicos, as organizações utilizam uma combinação de uma 

carteira de projetos corporativos visando garantir a realização da visão e da missão 

organizacional, compondo assim o portfólio de projetos (Neverauskas & Čiutienė, 2011). A 

formação do portfólio deve ser periódica, focando na seleção de projetos que estejam alinhados 

com os objetivos da organização, e não deve exceder os recursos disponíveis e/ou outras 

restrições existentes (Ghasemzadeh & Archer, 2000), 

A gestão do portfólio de projetos (Project Portfolio Management – PPM) é um processo 

que permite que as organizações façam a análise sistemática e dinâmica da carteira de projetos 

em relação a seleção e priorização dos mesmos, verificando quais projetos devem ser feitos 

(foco na eficácia). Adicionalmente o PPM também verifica o valor, alinhamento e respectivo 

balanceamento da carteira de projetos em relação à estratégia organizacional, permitindo o 

atingimento de objetivos de longo prazo que tratam da lucratividade e crescimento (Mikkola, 

2001).  

Assim, o alinhamento estratégico da Tecnologia da Informação (TI) deve ser 

considerado como um fator importante, uma vez que seu papel e o respectivo impacto nas 

organizações vêm mudando significativamente ao longo dos anos. Através de um vasto espectro 

de mercados, transcende-se a função de suporte e processamento migrando para um papel 

estratégico. Possui, portanto, potencial não só para apoiar, mas também para moldar novos 

negócios e estratégias (Henderson & Venkatraman, 1993). 

Dessa forma, questões tais quais consistência e transparência da gestão da área de TI e, 

em especial, o respectivo alinhamento estratégico entre as ações de TI e os negócios tem 

ganhado importância. Isso se deve ao alto nível de investimentos realizados em tecnologia e ao 
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fato de que o uso eficaz da TI transcende a ideia de ferramenta de produtividade (Laurindo, 

Shimizu, Carvalho & Rabechini Jr., 2001).  

De forma alinhada, a pesquisa realizada pela Pricewaterhousecoopers (2014) informa 

que o PPM adiciona valor, controla riscos e maximiza o retorno dos investimentos. Aponta 

também que existe oportunidade para o amadurecimento do PPM nas organizações uma vez 

que: (a) 29% dos executivos respondentes informaram que 100% das mudanças na organização 

são entregues por meio de iniciativas relativas à implantação de projetos; e (b) 37% informaram 

que a maior parte da estratégia da empresa é entregue através destas mesmas iniciativas 

(Pricewaterhousecoopers, 2014). 

Essa pesquisa contou com a participação de 3.025 respondentes (executivos, 

profissionais de portfólio, programas e projetos e membros de time de projetos) de 110 países. 

Reforça que a adoção do PPM tem efeitos positivos sobre diversos aspectos organizacionais 

bem como que os executivos estão dedicando recursos significativos para focar somente em 

iniciativas que estão alinhadas com a estratégia das organizações. Isso demonstra a importância 

do PPM e do alinhamento estratégico de TI, bem como da evolução da respectiva maturidade. 

A execução de projetos desalinhados significa potencialmente que oportunidades são perdidas 

em se assegurar que todas as mudanças estão focadas em atingir os objetivos estratégicos das 

organizações (Pricewaterhousecoopers, 2014). 

Para ter ideia da magnitude da utilização de TI nas organizações, no contexto brasileiro, 

a previsão de investimentos realizados em 2017 é da ordem de US$ 198 bilhões de dólares, o 

que coloca o Brasil como o quinto maior mercado de TI do mundo (ASSECRE, 2018). As 

realizações destes investimentos sem o devido alinhamento estratégico entre o negócio e a TI 

podem acarretar um grande prejuízo, inviabilizando os objetivos de crescimento, lucratividade 

e atendimento dos clientes, uma vez que existe o risco de se realizar projetos indevidos. 

O Gartner aponta em seu estudo denominado “CIO Agenda - 2015” que para as 

organizações captarem as oportunidades decorrentes da digitalização é fundamental melhorar 

o desempenho da área de TI (Gartner, 2015). Adicionalmente, o PPM gera uma visão ampla da 

organização por se tratar de uma competência de alto nível que faz uso de um conjunto de 

ferramentas, técnicas e processos (Killen & Hunt, 2013). Estes fatores tornam interessante um 

maior entendimento sobre a relação da intensidade do uso da tecnologia na organização nas 

relações do PPM com o alinhamento estratégico de TI.  

Em linha com as constatações, fica evidente a necessidade de se ter uma visão 

estratégica clara para o negócio e para TI, uma vez que a TI pode trazer vantagens competitivas 
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para a organização desde que esteja voltada para as necessidades dos clientes internos e 

externos. Pode-se evidenciar que vantagens competitivas têm também a origem na gestão da TI 

e no seu alinhamento estratégico com o negócio, demonstrando-se então a necessidade do 

relacionamento entre executivos de TI e de negócios (Laurindo et al, 2001). 

É crescente o número de pesquisas sobre gestão de projetos, programas e portfólio bem 

como sobre alinhamento estratégico de TI. Estes eixos teóricos vêm sendo explorados em seus 

diversos aspectos e nuances, e atualmente encontra-se muitas publicações. São exemplos os 

trabalhos de Kaiser, El Arbi e Ahlemann (2015), Reynolds e Yetton (2015), Rahrovani e 

Kermanshah (2014) e Jugend e da Silva (2014), apenas para citar alguns.  

No entanto, a abordagem conjunta da gestão de portfólio de projetos e o alinhamento 

estratégico de TI com foco no aprofundamento das relações estabelecidas e seus reflexos nas 

organizações tem sido pouco explorada, gerando assim uma lacuna teórica que merece um 

maior aprofundamento. Em uma revisão sistemática da literatura realizada em 2018, poucos 

estudos foram identificados neste sentido (de Araujo & Garcez, 2018). Vislumbrou-se, 

portanto, uma oportunidade de contribuição para a prática e para a teoria por meio da realização 

de um estudo para se analisar as relações estabelecidas entre os processos de portfólio de 

projetos e o alinhamento estratégico de TI, avaliando-se a variável moderadora de intensidade 

de uso da tecnologia na organização.  

Também foi uma oportunidade a aplicação da pesquisa para além das fronteiras do 

Brasil, tentando-se obter uma visão de respondentes de outros países. Além disso, com foco em 

se obter um estudo contemporâneo, abordou-se nesta pesquisa, estudos recentes sobre modelos 

de PPM e Alinhamento Estratégico de TI. Menciona-se sobre os modelos seminais que já vem 

sendo devidamente explorados pela literatura, porém, seu foco de estudo foi direcionado a 

modelos mais atuais que vem sendo desenvolvidos ou repaginados, trazendo um caráter de 

atualidade para a pesquisa. De maneira especial, esta dissertação também objetivou analisar o 

papel da tecnologia, buscando-se entender os impactos e influências desta variável dentro do 

contexto do estudo. 

Nas seções seguintes, são descritos o referencial teórico utilizado referente aos eixos 

teóricos abordados - Gestão de Portfólio de Projetos e Alinhamento Estratégico de TI -, 

demonstrar-se-á a metodologia empregada no desenvolvimento da pesquisa, será apresentada a 

respectiva análise e discussão, e por fim, as conclusões e referências bibliográficas utilizadas. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

Usualmente, nas organizações, existem mais projetos em busca por recursos do que 

recursos disponíveis para investimento (Archer & Ghasemzadeh, 1999). Portanto, torna-se 

imprescindível classificar, selecionar e priorizar projetos para a composição da carteira de 

projetos do portfólio que retratam os investimentos da organização. Dessa forma, o PPM 

ganhou importância teórica e prática e tornou-se elemento-chave no sucesso das estratégias das 

organizações (Castro & Carvalho, 2010).  

No entanto, a maturidade dos processos de gestão de portfólio é ainda pequena nos 

tempos atuais, conforme pesquisa realizada pela consultoria Ernst & Young (2015) que informa 

que um dos principais desafios organizacionais relacionados com a gestão de portfólio de 

projetos no âmbito estratégico é efetuar o alinhamento da carteira de projetos corporativa de 

forma a efetivar um processo de priorização eficaz dos projetos. Também uma pesquisa 

realizada pela KPMG (2017) informa que apenas 33% dos respondentes consideram sempre 

existir o alinhamento entre os projetos realizados e o planejamento estratégico (objetivos de 

negócios) e 60% dos respondentes informam possuir processos estruturados para seleção e 

priorização de projetos. 

Adicionalmente, de acordo com um estudo realizado pelo Gartner, para o ano de 2018, 

os investimentos em tecnologia da informação totalizarão gastos globais da ordem de US$ 3,7 

trilhões (Computerworld, 2017). Grande percentual das iniciativas de inovação das 

organizações está relacionada a aplicação da TI e da Comunicação (TICs), que é base da 

economia digital. No relatório sobre o tema publicado na Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and Development - 

UNCTAD), o Brasil ocupa o 7º lugar na categoria de valor agregado de serviços de TICs 

(Agência Brasil, 2017). A Associação Brasileira de Empresas de Softwares (ABES), em 

parceria com a consultoria International Data Corporation (IDC), informa que os 

investimentos em TI aumentam no Brasil acima da expectativa mundial: movimentou US$ 39,6 

bilhões em 2016 em desenvolvimento e sustentação de aplicações, representando 2,1% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e 1,9% dos investimentos globais de TI (ABES, 2017).  

Analisando-se o montante financeiro aplicado em TI apontado nas pesquisas 

mencionadas em linha com os índices de alinhamento estratégico apontados nos estudos, 

constatamos alto valor financeiro sendo investido em programas e projetos de TI sem o devido 

alinhamento estratégico - cerca de 67%, conforme estudo da KPMG (2017) e sem processos 
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estruturados de PPM – cerca de 53% (KPMG, 2017). Este tipo de problema enfatiza que apesar 

das evoluções, ainda há poucas evidências da utilização estruturado do PPM nas organizações 

(Jeffery & Leliveld, 2004) e demonstram a importância da utilização de uma efetiva gestão de 

portfólio. Devido a essa falta de visão de portfólio - plano de projeto agregado –– as 

organizações correm o risco de adicionar mais projetos do que as respectivas capacidades 

organizacionais suportam. Isso pode ocasionar a queda da produtividade, o aumento de custos, 

atrasos, aumento da pressão por resultados e o comprometimento da qualidade (Wheelwright 

& Clark, 1992). 

O baixo nível de maturidade do PPM acarreta um processo decisório pobre relativo à 

seleção, balanceamento e priorização de projetos. Isso pode gerar, sob o prisma da estratégia 

corporativa, ações errôneas para inclusão, manutenção, cancelamento ou suspensão de projetos, 

gerando resultados indesejados e a incorreta alocação de recursos. Assim, se prejudica o poder 

de resposta organizacional às demandas do mercado e por consequência se diminui as vantagens 

competitivas (Killen & Hunt, 2013). 

Em linha com o apresentado, o presente estudo visa analisar e responder a seguinte 

questão de pesquisa: Qual a relação entre a Gestão de Portfolio de Projetos de TI e o 

Alinhamento Estratégico de TI, considerando o efeito moderador da intensidade do uso da 

tecnologia nesta relação? 

1.2 OBJETIVOS  

Nesta seção é apresentado o objetivo geral bem como os objetivos específicos desta 

dissertação. 

1.2.1 Geral 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a relação entre a gestão de portfólio de 

projetos e o alinhamento estratégico de TI em organizações de diversos países, portes e 

segmentos industriais. 
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1.2.2 Específicos 

Como objetivos específicos, esse estudo pretende: 

• Verificar a influência da moderação do uso da tecnologia – alto à baixo – nos resultados 

obtidos; 

• Verificar em que situações a gestão de portfólio de projetos mais contribui para o 

alinhamento estratégico de TI. 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Com a intensificação da concorrência as organizações, em busca de sobrevivência, 

iniciaram estudos para redução de custos e aumento da competitividade, investindo mais em 

projetos e menos em atividades de rotina (Elton & Roe, 1998). Em linha com esta afirmação, a 

pesquisa da Pricewaterhousecoopers (2014), que foi realizada nos anos de 2004, 2007, 2012 e 

2014, demonstra um aumento do nível de maturidade em gestão de projetos, programas e 

portfólio. No entanto, o estudo aponta que, mesmo com essa evolução, a maioria dos executivos 

ainda entende ser necessário o aumento do nível de maturidade organizacional do PPM. 

 Adicionalmente, a pesquisa efetuada pela área de Business Risk Services da Ernst & 

Young (2006) revelou que os projetos mais típicos realizados pelas organizações são (1) 

Implantações de melhorias relacionadas a TI - 91,5%, (2) Reorganização e Melhorias de 

Processos - 54,5% e (3) Desenvolvimento de novos produtos e serviços - 43%. Nesta mesma 

pesquisa, 96% das empresas respondentes informaram a existência de uma previsão no aumento 

do número de projetos a serem executados possuindo tamanho médio previsto de investimentos 

da ordem de US$ 100,000. Estes estudos realizados por gigantes da consultoria empresarial são 

exemplos do mercado profissional que demonstram a necessidade de aprofundamento de 

estudos nos eixos teóricos da gestão de portfólio de projetos e do alinhamento estratégico de 

TI, justificando a importância dessa dissertação.  

Pode-se citar como vantagens do emprego da gestão de portfólio de projetos que, tanto 

os pontos fracos quanto os pontos fortes dos projetos são demonstrados, assim como as decisões 

de investimentos são facilitadas, independentemente do framework e/ou respectivas técnicas 

utilizadas. Dessa forma, encoraja-se a análise sistemática dos projetos e a obtenção do consenso. 

Os obstáculos também são evidenciados, tais como as tratativas das interdependências entre os 
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projetos e a necessidade do estabelecimento de indicadores que assegurem que as análises foram 

apropriadas durante o processo de gestão de portfólio, mais especificamente para a 

classificação, seleção e priorização dos projetos (Mikkola, 2001). 

Do ponto de vista da tecnologia da informação, em linha com o informado, podemos 

citar o Digital Retailing que oferece canais de compra on-line, as ferramentas de Analytics para 

se analisar a imensa e rica base de dados gerada nas organizações através dos diversos 

mecanismos de captura de dados oriundos do eletronic business, eletronic commerce e mobile 

commerce, dentre outras várias situações de uso (Deloitte Touche Tohmatsu, 2012).  

Nesse contexto, a seleção, execução e apuração de resultados dos projetos do portfólio 

de TI bem como seu respectivo alinhamento estratégico ganham ainda maior importância.  

Vislumbra-se, portanto, uma oportunidade acadêmica de contribuir com estudos para 

aprofundamento do entendimento dos eixos teóricos relativo aos modelos de gestão de portfólio 

de projetos e o alinhamento estratégico de TI. Trata-se de um tema atual, que possui grande 

relevância e que tem conexão direta com a prática profissional. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está dividida e organizada em seis capítulos, à saber: 1 – Introdução: 

contém o contexto no qual o estudo está contido apresentando a importância do trabalho, a 

questão de pesquisa e seu respectivo objetivo; 2 – Referencial Teórico: é caracterizado pela 

fundamentação teórica apurada por meio da revisão da literatura, desenvolvendo os racionais 

dos eixos teóricos estudados; 3 – Desenvolvimento das Hipóteses: demonstra o racional 

estabelecido para o desenvolvimento das hipóteses e respectivo modelo conceitual, objeto de 

estudo desta dissertação; 4 – Método e Técnicas de Pesquisa: explica os passos metodológicos 

a serem realizados, a coleta e análise dos dados e os procedimentos estatísticos definidos; 5 – 

Análise e Caracterização dos Resultados: Demonstra a verificação e consistência dos dados e 

os resultados dos procedimentos estatísticos empregados; 6 – Discussão e Conclusões: 

Apresenta as descobertas da pesquisa em linha com as hipóteses e objetivos, enfatiza as 

contribuições para a prática, as limitações do estudo e sugestões para aprofundamentos em 

trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo apresenta-se os eixos teóricos gestão de portfólio de projetos e o 

alinhamento estratégico de TI. Adicionalmente também se aborda o tema intensidade de uso da 

tecnologia. Durante a revisão teórica, espera-se deixar claro o relacionamento do PPM e a 

necessidade do alinhamento com as iniciativas de TI.  

2.1 A GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 

No desenvolvimento do eixo teórico sobre a gestão de portfólio de projetos se aborda 

os conceitos envolvidos, seus processos e modelos, discutindo-se suas principais características. 

2.1.1 Gestão de Portfólio de Projetos (Project Portfolio Management – PPM) 

O termo portfólio originou-se na área financeira e pode-se dizer que foi cunhado pela 

teoria da seleção de portfólio desenvolvida pelo economista Harry M. Markowitz (Markowitz, 

1952). Um portfólio de projetos corresponde ao total de investimento de uma organização em 

mudanças requeridas para se atingir os objetivos estratégicos (OGC, 2010). A Tabela 01 

demonstra um conjunto de definições. 

 
Tabela 01 – Definições do PPM – Project Portfolio Management 

Autor Definição 
Project Management 
Institute (PMI, 2017) 

PPM é a gestão coordenada de um ou mais portfólios para atingir estratégias e 
objetivos organizacionais e inclui processos inter-relacionados para a seleção, 
priorização e alocação de recursos de forma a melhor realizar suas estratégias 
em linha com a visão, missão e valores organizacionais. 

Cooper, Edgett, & 
Kleinschmidt (1999).  

PPM é a manifestação da estratégia do negócio através de um processo de 
decisão dinâmico composto por uma lista de projetos selecionados e 
priorizados por meio de critérios previamente estabelecidos e revisados 
periodicamente. 

Archer & 
Ghasemzadeh, (1999) 

PPM é a constituição de um grupo de programas e projetos geridos por uma 
organização que competem por recursos financeiros, humanos e de tempo. 

Fonte: Autor 
 
 

Reyck et al (2005) informam que os objetivos da adoção da Gestão de Portfólio de 

Projetos que são comumente encontrados na literatura são:  
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(1) Desenvolver a visão centralizada dos projetos do portfólio que se caracteriza pela 

preparação de um inventário das demandas de projetos bem como pelos projetos em 

andamento por uma área responsável por coletar e distribuir as informações de forma 

centralizada;  

(2) Efetuar a análise financeira através da utilização de métodos para avaliação de projetos 

e retornos desejados;  

(3) Verificar análise total de riscos do portfólio e não individualmente por projetos;  

(4) Mapear as interdependências entre os portfólios, programas e projetos checando-se 

todas as alternativas e possibilidades visando a redução da competição por recursos e 

buscando sinergias produtivas;  

(5) Executar o alinhamento, priorização, seleção e balanceamento que visa garantir que as 

diferentes estratégias corporativas estejam resultando para a organização uma visão 

clara de quais projetos devem ser mantidos ou eliminados (Decisão Go/Kill);  

(6) Efetuar análise das restrições relativas aos recursos humanos, habilidades dos times, 

orçamentos, tempo e infraestrutura;  

(7) Efetuar a retroalimentação e reavaliação do portfólio que é considerada uma etapa 

crítica uma vez que na mesma se desenvolve as atividades de gerenciamento dos 

recursos, a revisão do alinhamento estratégico, a aplicação de medidas corretivas para 

os desvios observados e identificação de sinergias entre os portfólios, programas e 

projetos nas suas diversas fases;  

(8) Avaliar a necessidade de software especializado verificando as melhores alternativas 

para automação do processo com foco na eficácia e na manipulação da crescente 

quantidade de informações devido ao aumento da complexidade da gestão dos 

portfólios, programas e projetos.  

De forma resumida, a Tabela 02 demonstra os detalhes para o estabelecimento do PPM 

na organização. 
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Tabela 02 – Pré-condições, passos e objetivos para o emprego do PPM. 
Pré-condições para o 

estabelecimento do PPM 
Passos para o emprego correto do 

PPM 
Objetivos do PPM 

(Matheson & Matheson, 1998; 
Jeffery & Leliveld, 2004; Reyck 

et al., 2005). 

 (Turner, 2008).  (Matheson & Matheson, 1998; 
Jeffery & Leliveld, 2004). 

(1) estratégia organizacional 
clara e comunicada a toda 
organização; 

(1) manter uma lista atualizada 
dos projetos em execução; 

(1) alinhamento do que é 
esperado para se atingir com o 
portfólio; 

(2) envolvimento dos líderes 
de negócios na gestão da carteira 
de projetos; 

(2) emitir um status centralizado 
de todos os projetos; 

(2) entender, aceitar e realizar 
trade-offs; 

(3) habilidades do time relativas a 
finanças e estratégia.  

(3) selecionar e priorizar os 
projetos de forma centralizada; 

(3) identificar, eliminar, 
minimizar e diversificar riscos; 

 (4) planejar e alocar recursos de 
forma centralizada; 

(4) monitorar o desempenho do 
portfólio; 

 (5) avaliar os benefícios de todos 
os projetos após o término. 

(5) estabelecer confiança que se 
atingirá os objetivos. 

Fonte: Autor 
 

Assim, o PPM faz a ligação entre a estratégia e os objetivos da organização e é composto 

por planos, objetivos, políticas e ações e os programas e projetos da organização (PMI, 2017). 

A Figura 01 demonstra estas relações. 

 
Figura 01 - Contexto Organizacional da Gestão de Portfólio 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2017) 



 

 
 
 
 
 

27 

2.1.2 Processo da Gestão de Portfólio de Projetos 

O PPM é caracterizado por um conjunto de etapas que são abordadas na literatura. Nesta 

seção não existe a intenção de se esgotar o assunto relativo ao processo do PPM, mas sim, 

descrever de forma objetiva, suas principais atividades e características. De maneira geral, 

pode-se considerar que um processo estabelecido de PPM possui as etapas abaixo:    

1- Criação de ideias – Engloba o levantamento das oportunidades (projetos novos) e 

correspondentes dados preliminares sobre escopo, orçamento e retorno previsto, 

verificando-se os projetos em execução para unificação da lista de projetos (Crawford, 

2010). 

2- Classificação dos projetos (Categorização) – Geração de grupos de projetos com mesmas 

características para serem avaliados. Assim, os recursos são disputados somente por 

projetos da mesma categoria (Pennypacker & Dye, 2002). Existe uma visão contrária na 

qual todos os projetos devem fazer parte de um único portfólio para competirem pelos 

mesmos recursos (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 1997). Cada organização deve 

categorizar seus projetos criando seus próprios critérios (Archer & Ghasemzadeh, 1999).  

3- Definição de critérios de decisão – Devem ser criados em linha com a estratégia corporativa 

considerando o ambiente (interno/externo) que a organização pertence (Cooper, Edgett & 

Kleinschmidt, 1998). 

4- Seleção e Priorização – Executando-se comparações entre os projetos e considerando-se a 

necessidade de alocação de recursos, efetua-se a seleção e priorização dos projetos (Archer 

& Ghasemzadeh, 1999). Pode ocorrer em reuniões específicas, como a de Stage-Gate, que 

em diversos pontos do processo, conta com a análise feita por um comitê para julgar os 

projetos decidindo pela continuidade, início, parada, eliminação ou modificação dos 

projetos (Cooper & Edgett, 1997). 

5- Balanceamento – Nas reuniões dos comitês, como por exemplo nos Stage Gates (Cooper, 

2008), logo após a seleção e priorização, se efetua o Balanceamento dos projetos. É objetivo 

otimizar o portfólio em termos de manutenção de uma carteira de projetos que concilie os 

diversos objetivos da organização, por exemplo, iniciativas de curto e longo prazo, projetos 

nacionais e internacionais, incrementais e inovadores, de alto e baixo risco, etc. (Cooper & 

Edgett, 1997; Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 1997, Archer & Ghasemzadeh, 1999; 

Ghasemzadeh & Archer, 2000, Cooper, 2007).  
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6- Alocação de recursos – Envolve a negociação, tomada de decisão e aprovação para a 

alocação dos recursos nos diversos projetos e deve estar alinhada com a estratégia para a 

otimização desta etapa (Cohen, Mandelbaum & Shtub, 2004; Cooper, 2007; Varma, Pekny, 

Blau & Reklaitis, 2008).  

7- Avaliação e controle do portfólio – Vinculada ao processo de governança e pertencente ao 

grupo de autorização e controle (PMI, 2017), objetiva adequar o portfólio de projetos para 

atender a estratégia e compreende a revisão dos projetos com base nos riscos, benefícios e 

recursos necessários. Ajustes são efetuados: priorizações, acelerações, paralisações, 

cancelamentos e realocações de recursos (Cooper & Edgett, 1997; Archer & Ghasemzadeh, 

1999; Ghasemzadeh & Archer, 2000).  

2.1.3 Modelos de Gestão de Portfólio de Projetos 

Ao longo do tempo, a gestão do portfólio de projetos vem sofrendo evoluções, e nesse 

prisma, encontramos na literatura diversos modelos para a efetiva adoção destas práticas de 

gerenciamento que foram desenvolvidos e propostos por vários autores. Segundo Castro e 

Carvalho (2010) existem mais de 400 fontes potenciais a serem analisadas sobre o assunto 

gestão de portfólio de projetos desde o ano de 1952, o que torna a tarefa impraticável, dada às 

restrições de tempo e recursos existentes para o desenvolvimento deste estudo. Dessa forma, 

foram selecionados três modelos desenvolvidos a serem detalhados neste trabalho.  

Estes modelos se destacam como referências, à saber: o modelo de Padovani e Carvalho 

(2016) pela atualidade e forte embasamento teórico que o calça, o modelo de Archer e 

Ghasemzadeh (1999), um modelo seminal, e o modelo do PMI (2017) pela penetração no 

mercado corporativo mundial. Portanto, a lista de modelos analisados sobre o eixo teórico 

Gestão de Portfólio de Projetos não é exaustiva e apresenta um panorama representativo dos 

modelos relevantes para o estudo. Estes modelos são abordados na sequência.  

 

2.1.3.1 O Modelo de Padovani e Carvalho (2016) 

 

Em um estudo realizado por Padovani e Carvalho (2016) foram identificados, a partir 

de vasta pesquisa na literatura, os processos principais do PPM, resultando numa proposta de 

um framework conceitual denominado de Integrated PPM Process. Caracteriza-se por um 
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processo adaptativo de decisão dinâmico que leva em conta as perspectivas dos stakeholders. 

Este modelo apresenta-se em três camadas conceituais:  

(1) Conhecimento do Contexto Organizacional (Knowledge of the Organizational Context – 

KOC) com o emprego de uma perspectiva estratégica – Visa assegurar adaptabilidade do 

portfólio de projetos e impulsiona a tomada de decisão. Permite que o plano estratégico 

seja implantado, comunicado, conhecido e monitorado em todos os níveis da organização. 

Leva em consideração aspectos estratégicos, metas, objetivos e motivações, internos 

(tecnologia, recursos humanos, etc.) e externos (necessidades dos clientes, leis, ações de 

competidores, etc.) e é composto pelas (a) Expectativas dos Stakeholders, (b) Estratégia 

Organizacional e (c) Restrições, Capacidade e Incertezas (Padovani & Carvalho, 2016); 

(2) Processos Implementados - São um conjunto de processos de PPM dirigidos a partir dos 

critérios de decisão (Decision Criteria - DEC) alinhados e definidos com os principais 

stakeholders e da condição existente para a alocação de recursos (Resource Allocation - 

RA) inclusa na etapa de priorização, uma vez que os recursos humanos geralmente são 

limitados e constituem restrições. O DEC e o RA têm a sua complexidade aumentada 

conforme o número de projetos no portfólio e usualmente contam com o emprego de 

ferramentas de suporte à decisão de TI. Vinculam o nível estratégico com uma atividade 

denominada de Identificação de Oportunidades (Opportunities Identification – OI) obtendo 

informações sobre o escopo, objetivo, valor, ganhos, mercado, etc. sobre as propostas 

candidatas para fornecer uma visão global de todo o portfólio de projetos, o que é necessário 

para a tomada de decisões e envolve a participação dos stakeholders, começando com a 

preparação de uma lista de propostas para novos projetos e projetos em andamento 

(Padovani & Carvalho, 2016). 

Também conta com o processo de classificar os projetos (Classification - CL) para que 

clusters possam ser criados e projetos similares sejam comparados durante o processo de 

decisão, proporcionando equilíbrio entre os projetos do portfólio. Uma vez classificados, 

os projetos devem ser balanceados (Balancing – BAL) para que a empresa tenha um 

portfólio que atenda às suas necessidades de curto, médio e longo prazo em linha com a 

estratégia da organização para aspectos tais quais: tipo de inovação x benefício, tecnologia 

existente no mundo x tecnologia conhecida na organização, valor x retorno sobre o 

investimento, etc. Por fim, se executa, o ciclo processual de Selecionar, Priorizar, Otimizar 

e Sequenciar (Selection, Priorization, Optimization and Sequencing – SPOS) os projetos 
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mais viáveis para se obter um portfólio com o maior valor e que atenda às necessidades 

(Padovani & Carvalho, 2016). 

Assim, a organização tem uma lista definida dos projetos prontos para serem submetidos 

ao processo formal de aprovação (Approval - APP). Uma vez aprovados, ocorre a formação 

do porfólio (Formation of Portfolio – FP) permitindo uma visão de nível multi-projetos. 

Neste momento, os projetos são realinhados, considerando o atendimento de seus 

requisitos: cronogramas, mudanças de mercado, etc., e podem prosseguir ou serem 

suspensos. Itens individuais de informações sobre projetos devem ser enviados ao comitê 

de avaliação de portfólio (Evaluation - EV) para permitir uma revisão da lista de projetos 

ativos (Padovani & Carvalho, 2016); 

(3) Infraestrutura de Gestão de Portfólio de Projetos (Project Portfolio Management 

Infrastructure – PPMI) que é toda a infraestrutura organizacional para suporte aos 

processos de PPM, auxiliando no controle de projetos e no estabelecimento e manutenção 

de centros de custódia de documentos e padrões para dar suporte aos gerentes. Inclui a (a) 

tecnologia da informação (Information Technology – IT) que pode afetar o sucesso dos 

projetos de maneira positiva ou negativa, uma vez que recursos adequados são 

fundamentais para a tomada de decisões, planejamento e controle, (b) maturidade (Project 

Management Maturity – OPM) e (c) estrutura de gestão de projetos (Project Management 

Infrastructure - PMO) (Padovani & Carvalho, 2016).  

A figura 02 demonstra o esquema gráfico do framework. 

 
Figura 02 - Modelo de Padovani e Carvalho - Integrated PPM Process 

 
Fonte: Adaptado de Padovani e Carvalho (2016) 
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Este modelo é o escolhido para ser utilizado no levantamento (survey) desta dissertação 

pelas seguintes razões: é flexível e composto por sólidos processos da gestão de portfólio de 

projetos que foram baseados em extensa revisão da literatura, não demanda investimento 

(gratuito), é baseado em respostas a perguntas e possui aplicação simplificada (questões a serem 

respondidas na auto-avaliação), possui amplo espectro de avaliação tratando onze perspectivas, 

internacionalmente reconhecido em sua publicação no IJPM -  International Journal of Project 

Management, de abrangência global, aceito pela comunidade profissional, contemporâneo, pois 

foi concebido em 2016 e não demanda a utilização de software especializado.  

 

2.1.3.2 O Modelo de Archer e Ghasemzadeh (1999) 

 

As decisões estratégicas, tanto as relativas ao foco do portfólio quanto as do orçamento 

devem ser feitas em um contexto amplo. Estas decisões devem levar em conta os fatores 

internos do negócio e os externos à organização, antes que o portfólio seja selecionado. Um 

framework de seleção de projetos deve ser flexível o suficiente para que as partes interessadas 

possam escolher antecipadamente as técnicas e metodologias para se analisar dados e tomar 

decisões para a escolha dos projetos (Archer & Ghasemzadeh, 1999). Neste cenário, Archer e 

Ghasemzadeh (1999) propõem um modelo para seleção do portfólio de projetos que foi 

denominado de PASS – Project Analysis and Selection System. Este modelo é composto por 

três macro fases logicamente organizadas que permite que sejam feitas escolhas metodológicas. 

1- Consideração Estratégica (pré-processo) - nesta macro fase a preocupação é estabelecer 

um guia para se executar o processo de seleção de projetos e inclui: (a) desenvolvimento 

estratégico – determinação do foco estratégico com as respectivas restrições de recursos 

e (b) seleção da metodologia – escolha das técnicas de modelagem a serem empregadas 

que atendam a cultura organizacional, o estilo de solução de problemas e o ambiente de 

projetos; 

2- Seleção de Portfólio – esta macro fase é composta por cinco estágios que tornam o 

processo decisório mais eficiente: (a) Pré-Seleção – aplica os guias desenvolvidos na 

macro fase Consideração Estratégica visando assegurar que o projeto em consideração 

se adequa ao foco estratégico do portfólio, foi submetido as análises preliminares e 

possui um patrocinador responsável para assumir o direcionamento do projeto caso o 

mesmo seja escolhido, (b) Análise Individual dos Projetos – trata da aplicação de um 

conjunto comum de critérios de avaliação com a finalidade de comparar os projetos em 
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relação a parâmetros definidos de retorno para a organização, (c) Filtro (Seleção) – 

efetua-se a eliminação dos projetos que não atendem os requisitos efetuando-se um filtro 

no qual somente se prossegue com as consistências os projetos que até este ponto estão 

devidamente alinhados aos critérios estabelecidos, (d) Otimização do Portfólio – 

verifica-se os critérios de maneira integrada de forma a maximizar o retorno para a 

organização levando-se em consideração as restrições de recursos, prazo, 

interdependências entre projetos, balanceamento, entre outras limitações e, (e) Ajuste 

do Portfólio – aplica-se conhecimento e experiência dos executivos tomadores de 

decisão para se efetuar ajustes com a adição ou subtração de projetos ao portfólio, 

modificando o status do portfólio de “otimizado” para “satisfazendo”. 

3- Pós-processo – inclui as atividades de execução dos projetos e os processos de revisão, 

avaliação e encerramento dos mesmos. 

A figura 03 representa o modelo de gestão de portfólio de projetos denominado PASS 

(Archer e Ghasemzadeh, 1999). 

 
Figura 03 - PASS – Project Analysis and Selection System 

 
Fonte: Adaptado de Archer e Ghasemzadeh (1999) 
 

Estes autores entendem que para simplificar este processo de seleção do portfólio de 

projetos, devem-se organizar várias etapas, permitindo que os tomadores de decisão se movam 
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de forma lógica e levem em consideração uma visão integrada dos projetos que devem ser 

selecionados com base em um modelo teórico sólido. Para isso, os usuários não devem ser 

sobrecarregados com dados desnecessários, mas sim acessar dados relevantes, quando 

necessário. Critérios e medidas comuns, que podem ser calculadas separadamente, devem ser 

escolhidos, permitindo uma comparação equitativa de projetos durante o processo de seleção 

do portfólio (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

Informam ainda que os projetos atuais, que atingiram os milestones principais (Gates) 

devem ser reavaliados ao mesmo tempo em que novos projetos estão sendo considerados para 

seleção. Isso permite que um portfólio combinado seja gerado dentro da disponibilidade de 

restrições de recursos em intervalos regulares devido a (i) conclusão ou abandono do projeto, 

(ii) novas propostas de projetos, (iii) mudanças no foco estratégico, (iv) revisões de recursos 

disponíveis e (v) mudanças no ambiente (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 

Archer e Ghasemzadeh (1999) também comentam que, com base em critérios 

cuidadosamente especificados, atributos de projetos devem ser examinados visando-se eliminar 

projetos deficientes antes mesmo dos mesmos serem submetidos à realização do processo de 

seleção de portfólio. Acrescentam os autores que exceção se aplica a projetos mandatórios ou 

que são pré-requisitos para a realização de outros projetos. As dependências diretas ou 

competição por recursos devem ser consideradas, levando em consideração o tempo do 

consumo de recursos dos projetos. Adicionalmente, os decisores devem ser capazes de intervir 

na seleção dos projetos que foi gerada por algoritmo ou modelo, podendo reverter seleções ou 

efetuar inclusões, recebendo obviamente a informação sobre as consequências de tais 

mudanças.  

A seleção do portfólio de projetos deve ser adaptável aos ambientes de suporte a 

decisões em grupo. Portanto, deve haver um sistema de suporte a decisão integrada ao modelo 

de gestão de portfólio, permitindo a integração do processo, desenvolvendo a ordem de 

execução e os relacionamentos entre os componentes da gestão de portfólio. Nessa proposição, 

os tomadores de decisão devem interagir com o sistema através da entrada de dados e 

manipulação, bem como através da extração de dados de projetos de outras fontes, formulações, 

etc. facilitando a troca de ideias (Archer & Ghasemzadeh, 1999). 
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2.1.3.3 O Modelo do PMI – Project Management Institute (2017) 

 
O modelo de gestão de portfólio de projetos elaborado pelo Project Management 

Institute - PMI (2017) prevê inter-relacionamentos com o ambiente externo a organização, tais 

como leis, regulamentos e ações do governo. Também prevê relacionamentos com os fatores 

ambientais internos da organização que tangem ao ciclo de vida relativo ao desenho e 

desenvolvimento de produtos e serviços, ao planejamento estratégico e respectiva definição da 

visão, missão, objetivos, metas e métricas. Também leva em consideração os valores 

organizacionais, os valores dos clientes relativos aos benefícios obtidos com os produtos e 

serviços, os processos operacionais e as interdependências do portfólio relativo a programas e 

projetos. Assim, a estratégia e os objetivos organizacionais bem como os ativos dos processos 

organizacionais são contemplados na estrutura e análise (PMI, 2017). Este modelo é composto 

por um ciclo de vida que possui cinco grupos de processos: 

1- Iniciação – se inicia quando da comunicação formal do lançamento do negócio e suas 

metas e objetivos organizacionais e é composto por um conjunto de abordagens e 

princípios que definem como o portfólio e seus componentes serão gerenciados, 

efetuando a validação da estratégia operacional e do negócio, identificando os 

componentes do portfólio que são parte do escopo e definindo um mapa geral contendo 

o plano de gestão, metas, métricas de desempenho, plano de comunicação, governança 

e a definição das partes interessadas e seus papéis (PMI, 2017); 

2- Planejamento - o modelo de negócio do portfólio é revisitado para se assegurar o 

alinhamento com os benefícios e valores dos clientes bem como com as metas 

estratégicas organizacionais.  O portfólio é formalmente alinhado a estratégia durante 

este processo. Métricas são revistas para se assegurar que são realísticas bem como 

ocorre a revisão dos componentes relativos a escopo, prazo, orçamento, riscos, recursos 

e interdependências (PMI, 2017); 

3- Execução – É executado por meio de vários componentes e operações e reporta a saúde 

do portfólio em base regular demonstrando as métricas de desempenho. Mudanças 

propostas são revisadas baseadas nas necessidades organizacionais correntes. Mudanças 

no ambiente organizacional podem precisar de repriorização de componentes ou da 

introdução de novos componentes no portfólio (PMI, 2017); 

4- Otimização - executa ações para tornar o portfólio o mais eficaz possível maximizando 

condições disponíveis, restrições e recursos. A meta primaria é assegurar que os 
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recursos disponíveis estão sendo bem aplicados nos componentes do portfólio. Algumas 

organizações agendam revisões periódicas com este propósito, no entanto, tipicamente, 

as revisões são feitas quando da inclusão ou exclusão/encerramento de componentes 

(PMI, 2017); 

5- Monitoramento e Controle – Compreende as atividades críticas de suporte para 

monitoramento do desempenho do portfólio que incluem execução, documentação e 

comunicação das decisões e respectivos resultados permitindo o entendimento das 

necessidades de mudanças do portfólio e a correspondente recomendação de mudanças 

do mix de programas e projetos do portfólio bem como de seus processos, em linha com 

os padrões organizacionais (PMI, 2017). 

Estes grupos de processos também se relacionam com os programas e projetos que 

correspondem à parte tática do trabalho necessário à entrega das metas e objetivos da 

organização (PMI, 2017). Do ponto de vista da gestão de portfólio, estes grupos de processos 

se alinham a um conjunto de seis domínios, a saber:  

1- Gestão estratégica – atua no gerenciamento de iniciativas emergentes que são 

frequentemente identificadas no nível executivo e suporta o pensamento estratégico 

sendo a base para a eficácia da unidade de negócio da organização. Desta forma, verifica 

se a organização está fazendo certo o que efetivamente deve ser feito por meio do 

entendimento aprofundado do ambiente organizacional, do alinhamento completo com 

a visão e valores organizacionais bem como pela análise dos componentes do portfólio 

e verificação da eficácia no desenvolvimento de respostas criativas as mudanças que 

afetam os propósitos (PMI, 2017). 

2- Governança – conjunto de práticas, funções e processos baseados em um conjunto de 

princípios fundamentais norteados por normas, regras e valores que guiam as atividades 

da gestão de portfólio para otimizar os investimentos e atingir as metas operacionais e 

estratégicas da organização, incluindo processos decisórios, controle e integração de 

funções (PMI, 2017).  

3- Gestão do planejamento da capacidade – Permite o entendimento das necessidades de 

recursos baseado na medição dos componentes do portfólio e baliza pela disponibilidade 

de recursos organizacionais disponíveis, assegurando que a organização pode executar 

com sucesso as suas iniciativas como identificadas no portfólio (PMI, 2017).  

4- Compromisso das partes interessadas – Trata do alinhamento, comunicação e 

engajamento de todas as partes interessadas na gestão do portfólio, ou seja, indivíduos 
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ou organizações, que afetam e/ou são afetados pela execução do portfólio de projetos 

(PMI, 2017). 

5- Gestão do valor – Assegura que o investimento no portfólio entregará o retorno 

requerido de acordo com as definições da estratégia organizacional, o que é uma 

expressão da direção das partes interessadas em definir os componentes do portfólio tais 

quais os programas e os projetos. Valor é um indicador que afeta a organização em sua 

capacidade, por exemplo: aumento de receitas, aumento dos lucros ou redução dos 

riscos, ou seja, está intrinsecamente relacionado com o atendimento da estratégia (PMI, 

2017). 

6- Gestão de riscos – Visa assegurar que os componentes do portfólio atinjam o sucesso 

de acordo com a estratégia da organização e o modelo de negócios, balanceando os 

riscos no sentido de aproveitar e potencializar as oportunidades (risco positivo) e 

minimizar ou evitar as ameaças (risco negativo) por meio do alinhamento da estratégia 

com o ambiente de negócios e da sincronização da execução do portfólio para a 

obtenção dos resultados (PMI, 2017). 

A figura 04 demonstra o ciclo de vida da gestão de portfólio e seus respectivos domínios. 

 
   Figura 04 – Ciclo de vida da gestão de portfólio de projetos e seus domínios 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2017) 
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2.1.4 Análise comparativa entre os modelos de PPM 

Analisando-se os três modelos estudados, pode-se verificar que com exceção do modelo 

de Archer e Ghasemzadeh (1999), os outros dois modelos são bem recentes: o do PMI foi 

repaginado em 2017 e o de Padovani & Carvalho desenvolvido em 2016. Isso demonstra a 

elevação da importância do tema ao longo do tempo que culminou nos investimentos e 

pesquisas para a criação dos respectivos modelos. De forma similar, todos os modelos podem 

ser considerados como padrões de referência, utilizados para melhorar o desempenho dos 

processos de PPM na organização. 

Portanto, contribuem para a elevação do nível de maturidade, podendo atender a todos 

os tipos de segmentos organizacionais em escala global. Os modelos possuem características 

similares, são estruturados em processos bem definidos e não dispõe de ferramenta 

automatizada intrínseca para utilização dos mesmos. O Quadro 01 – Resumo comparativo dos 

modelos de PPM apresenta uma visão geral dos modelos abordados. 



 

 
 
 
 
 

38 

Quadro 01 – Resumo comparativo dos modelos de PPM 

Etapas 
Autores e Características dos Modelos 

Archer e Ghasemzadeh (1999) Padovani e Carvalho (2016) PMI (2017) 

Definição dos 
Recursos 

Este modelo não possui um processo para a 
realização da definição de recursos, mas 
indica que os recursos disponíveis devem ser 
conhecidos para que se consiga alcançar a 
definição de um portfólio adequado. 

Institui um processo específico para a definição e 
alocação de recursos, levando em consideração a 
estratégia organizacional, as expectativas dos 
stakeholders, as restrições, incertezas e capacidade 
instalada. 

Apesar do modelo não apresentar 
explicitamente este processo, ele pressupõe 
que os recursos disponíveis sejam conhecidos 
a partir do processo de seleção. 

Classificação 
dos Projetos e 
Definição dos 
Critérios de 
Decisão - 
(Alinhamento 
Estratégico) 

O modelo não possui um processo específico 
para definição de critérios, mas apresenta a 
necessidade de se utilizar diretrizes 
estabelecidas com base no desenvolvimento 
da estratégia nos processos de avaliação. O 
modelo não aborda explicitamente a 
classificação de projetos, apesar de considerá-
la nos três processos de avaliação. A avaliação 
da carteira de projetos é feita de forma 
unificada. 

O processo de verificação dos critérios de decisão 
está formalmente estabelecido levando sinalizando 
a importância de se ter critérios claros e alinhados 
à estratégia organizacional. Considera também a 
identificação de oportunidades, classificação e 
balanceamento como processos a serem 
estabelecidos. 

Este modelo pressupõe que a organização 
possua um plano estratégico definido. As 
decisões de avaliação, classificação, seleção e 
priorização devem ser tomadas com base 
neste plano. No entanto, o modelo não aborda 
de forma explicita um processo para definição 
dos critérios. Durante a etapa de classificação 
os projetos devem ser atribuídos a uma 
categoria específica, que deve estar bem 
definida e entendida por toda a organização. 

Avaliação e 
Controle dos 
Projetos 

O processo de pré-avaliação verifica a 
aderência dos projetos à estratégia e o 
processo análise individual de projetos efetua 
a análise financeira e de risco dos projetos, 
seja os novos ou os em execução.  A avaliação 
que complementa o processo anterior descarta 
os projetos que não cumprem com os critérios 
estipulados. 

O modelo indica a importância de se avaliar os 
projetos com base nos critérios estabelecidos, 
uma vez que contêm em suas etapas os processos 
imperativos estratégicos na revisão do portfólio. 

É proposto pelo modelo somente o emprego 
da técnica de pontuação para análise dos 
projetos, apesar da existência de um processo 
denominado avaliação. 
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Seleção, 
Priorização e 
Balanceamento 
de Projetos. 

Os processos de seleção do portfólio ótimo e 
ajuste do portfólio dão ênfase à seleção do 
portfólio de acordo com a avaliação realizada 
nos processos anteriores e na alocação de 
recursos. Este modelo não aborda a 
priorização, pois entende que os recursos 
estão sendo alocados para a condução 
simultânea dos projetos selecionados. A 
avaliação de priorização é feita com base na 
análise do todo, ou seja, da carteira de 
projetos. 

Os processos de priorização e balanceamento dos 
projetos determinam os projetos que devem ser 
mantidos ou excluídos, bem como a prioridade no 
desenvolvimento. A priorização é feita com base 
em toda a carteira de projetos. 

Os processos de seleção, priorização e 
balanceamento do portfólio de projetos e a 
autorização apresentam de forma superficial as 
recomendações para seleção e priorização de 
projetos. Assume que as decisões de 
avaliação, classificação, seleção e priorização 
sejam tomadas com base em um plano 
estratégico bem definido. 
 

Alocação de 
Recursos. 

As atividades de alocação de recursos fazem 
parte dos processos Seleção do portfólio para 
se atingir um ótimo ajuste. É realizada 
periodicamente, dependendo de cada 
organização. 

O processo alocação de recursos tem destaque e é 
corretamente vinculado a estratégia e a sequência 
de processos de seleção, priorização, otimização 
e sequenciamento dos projetos. 

É tratado superficialmente durante o processo 
de “Autorização” que leva em conta somente 
a aprovação da alocação dos recursos. 

Avaliação e 
Controle do 
Portfólio 

O processo Ajuste do portfólio identifica 
desvios no planejamento e execução dos 
projetos e propõe revisões do portfólio para 
acomodar estes desvios. 

O processo de avaliação é responsável por 
realizar os ajustes, no entanto não se aprofunda na 
aplicação de técnicas de mensuração do 
desempenho dos projetos. 

Os processos Revisão e publicação dos 
resultados e Mudança Estratégica e 
Identificação deste modelo realizam as 
atividades de controle do portfólio. 

Fonte: Autor 
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2.2 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE TI 

No desenvolvimento do eixo teórico sobre alinhamento estratégico são conceituadas 

estratégia, vantagem competitiva, gestão estratégica e o alinhamento estratégico e de TI. 

2.2.1 Definições: Estratégia, vantagem competitiva e gestão estratégica. 

As incertezas têm se tornado um importante fator para líderes de negócios e 

administradores levarem em consideração devido às rápidas mudanças que o ambiente de 

negócios vem sofrendo. Nessa situação, a habilidade de adaptação rápida pode significar a 

diferença entre permanecer no mercado ou ir à falência (Chermack, Lynham & Ruona, 2001). 

É exatamente a estratégia que trata dos aspectos relacionados a este contexto. Existem diversas 

definições do conceito de estratégia, existindo convergência sobre os aspectos que estão na base 

do conceito. A Tabela 03 apresenta algumas definições e autores. 

 

Tabela 03 – Definições de Estratégia 
Autor Definição 

Hambrick e 
Fredrickson 

(2005) 

Estratégia é um conceito central e integrado, orientado externamente, de como a 
organização, através do desenvolvimento de seus negócios, atingirá os seus 
objetivos. 

Patanakul & 
Shenhar (2011) 

Estratégia está diretamente relacionada com a obtenção do sucesso e envolve 
eficiência e eficácia. 

Porter (1996) Estratégia implica em fazer coisas diferentes ou fazer as mesmas coisas 
diferentemente de forma a se estabelecer um posicionamento único e valioso, por 
meio do estabelecimento de diferentes conjuntos de atividades. 

Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2011) 

 

Estratégia é um conjunto de compromissos e ações integradas e gerenciadas de 
forma a se explorar o núcleo de competências organizacionais com o intuito de 
ganhar vantagem competitiva sobre os concorrentes, ou seja, implantar uma 
estratégia que os concorrentes não conseguem replicar. 

Fonte: Autor 

 

Estratégia está diretamente vinculada com a obtenção de vantagem competitiva. 

Vantagem competitiva é a habilidade de uma organização criar mais valor que seus rivais e, 

desta forma atingir retorno de investimento superior (Barney & Hesterley, 2006). Para ser 

sustentável, a vantagem competitiva requer capacidades que fornecem benefícios duradouros e 

não são facilmente copiados por competidores ou tornados obsoletos (Barney & Clark, 2007). 
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Estas declarações sugerem que é uma condição necessária para a organização que quer se 

perpetuar no mercado por meio de adição de valor as suas ações possuir recursos valiosos, raros, 

inimitáveis e não substituíveis, no entanto, isso é insuficiente (Sirmon, Hitt & Ireland, 2007). 

Na verdade, o valor é criado somente quando os recursos são avaliados, manipulados e 

implantados adequadamente no ambiente da empresa (Lippman & Rumelt, 2003).  

Informam D'Aveni, Dagnino e Smith (2010) que vantagens competitivas não são 

sustentáveis ou duradouras, mas sim, de natureza temporária. Na verdade, a vantagem 

competitiva sustentável é rara e decrescente em duração (Wiggins & Ruefli, 2002) e a 

volatilidade dos retornos sobre os recursos financeiros investidos estão aumentando, sugerindo 

a aparente importância e aumento do componente temporário (volátil) da vantagem 

competitiva, quando comparado com o componente de longo prazo de competitividade 

sustentável (Thomas & D'Aveni, 2009). 

A crescente natureza temporária das vantagens competitivas é atribuída a numerosas 

causas, incluindo as mudanças tecnológicas, o contínuo movimento da globalização e a 

convergência da indústria (D'Aveni, Dagnino & Smith, 2010). Por este prisma, fica evidente 

que as organizações são demandadas por ações rápidas de resposta ao mercado visando garantir, 

por meio da implantação de suas estratégias, a permanência nos negócios e a lucratividade. 

Um conhecido método para lidar com a antecipação de futuras mudanças através da 

implantação de ações que modifiquem os recursos organizacionais de forma a atender a 

estratégia tem sido o planejamento estratégico (Chermack, Lynham & Ruona, 2001). 

Adicionalmente, o gerenciamento estratégico pode ser definido como um conjunto de decisões 

gerenciais que determinam o desempenho das organizações no longo prazo por meio da 

concretização de estratégias que são implantadas com a execução dos projetos e programas, 

bem como pelo desenvolvimento de orçamentos e procedimentos (Van Der Merwe, 2002). 

Nos apontamentos efetuados por Hrebiniak (2006), reflexo de vinte anos de trabalhos 

de consultoria, foram identificados os principais obstáculos para uma efetiva implantação da 

estratégia na organização, que são: (1) gerentes são treinados para planejar e não para executar, 

(2) crença da gerencia sênior de que a estratégia é algo a ser trabalhado por nível hierárquico 

inferior, (3) entendimento de que planejamento e execução são etapas independentes da 

implantação da estratégia, (4) implantação é um processo que leva mais tempo do que 

formulação, e (5) execução envolve mais pessoas que a formulação.  

Apesar da importância, dos estudos realizados e das tentativas de as organizações 

implantarem suas estratégias, Mankins e Steele (2005) informam que apenas 63% das 
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organizações percebem potencial valor nas estratégias que tentam ser implantadas. Johnson 

(2004) relata que 66% das estratégias corporativas nunca são implantadas. Portanto, é mais 

difícil fazer uma estratégia funcionar do que desenvolver a estratégia (Hrebiniak, 2006). 

Portfolio de Projetos é uma poderosa arma que pode ser considerada como um bloco central na 

construção e implantação da estratégia (Cleland, 1998). 

2.2.2 O Alinhamento Estratégico da Tecnologia da Informação 

As organizações bem-sucedidas gerenciam a tecnologia como parte integrante de seus 

processos de negócios e adotam com sucesso uma estratégia tecnológica com base em 

metodologias e nas competências comuns, utilizando uma abordagem que considera a 

tecnologia como uma capacidade funcional baseada em atividades integradas a estratégia. A 

combinação das pessoas certas com as habilidades corretas, os equipamentos adequados bem 

como processos de negócios efetivos são de fundamental importância para a organização atingir 

seus objetivos estratégicos (Bone & Saxon, 2000). Assim, a adoção da Tecnologia da 

Informação – hardware e software - se torna dependente da estratégia organizacional.  

Podemos definir o conceito de Tecnologia da informação (TI) como um composto de 

hardware, software, telecomunicações e recursos multimídia, compreendendo os sistemas de 

informação que são utilizados pelas organizações para automação das suas operações, 

processando dados e gerando informações necessárias aos negócios (Luftman, Lewis, & 

Oldach, 1993). O conceito de TI é amplo e envolve aspectos técnicos, tecnológicos, humanos, 

administrativos e organizacionais (Keen, 1993). São exemplos de investimentos em TI o 

crescimento da adoção de tecnologias de CRM - Customer Relationship Management, e-

commerce, customer analytics e outras soluções de marketing ligadas à inteligência, análise de 

dados e compressão dos clientes. Estes investimentos serão maiores em 2018, devendo crescer 

28%, segundo aponta a pesquisa da consultoria Forrester Research (Canaltech, 2017). 

A importância da tecnologia da informação é identificada por seu efeito direto na 

atividade econômica representada pelo crescimento constante da participação das empresas de 

TI na produção. Há relevância também nos efeitos indiretos na economia, ao se constatar o  

impacto no desempenho das organizações que absorvem a tecnologia da informação. Existe 

uma variação dessa importância da TI para a estratégia corporativa, inclusive em estudos 

controversos, que apontam, dependendo do segmento de mercado e/ou região, que sua 
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aplicação pode modificar as relações da organização com o ambiente externo. Também 

contribuem no sentido de alterar o funcionamento do ambiente interno por meio de alterações 

estruturais na cadeia de valor, gerando, através da inovação, vantagens competitivas que afetam 

a competição em um dado setor da economia (Gartner, Zwicker & Rödder, 2009). 

Apesar do contexto apresentado, observa-se, no entanto, que executivos de alto escalão 

(C-Level) de outras áreas da organização se demonstram céticos quanto às contribuições de TI 

para os negócios. As dúvidas apresentadas quanto à contribuição da TI pertencem aos campos 

da estratégia, inovação e desempenho organizacional (Kappelman, Johnson, McLean & 

Gerhart, 2014). Este paradoxo faz com que o alinhamento estratégico entre TI e negócios se 

torne um assunto que realmente merece atenção, tanto é que, a importância do Alinhamento 

Estratégico de TI para as organizações já foi estudada por diversos pesquisadores nacionais e 

internacionais (Affeldt & Vanti, 2009). 

O alinhamento estratégico é definido na literatura de várias formas, por exemplo, como 

sendo o grau com o qual os interesses e as ações de cada colaborador de uma empresa suportam 

as metas chave da organização (Robinson & Stern, 1997) ou um processo continuo de adaptação 

e mudança (Henderson & Venkatraman, 1993). Pelo prisma da tecnologia da informação, 

alinhamento estratégico de TI pode ser definido como um conjunto de processos 

organizacionais que possuem um caráter contínuo de ajustes e adaptações. Possuem foco na 

obtenção da ligação entre os objetivos e estratégias de negócios com as de TI e visam a obtenção 

de vantagens competitivas para as organizações (Affeldt & Vanti, 2009).  

Segundo Shenhar, Milosevic, Dvir e Thamhain (2007), este alinhamento estratégico 

deve ser conduzido por meio de: (1) seleção de projetos e gestão do portfólio, (2) 

direcionamento e controle dos projetos para suportar os objetivos estratégicos da organização; 

(3) execução de projetos específicos para suporte às estratégias de negócios estabelecidas e (4) 

fornecimento de informações necessárias à formulação das estratégias de negócios para a 

organização. Este processo estratégico pode ser definido como sendo a melhor forma de lidar 

com a competição por meio da criação de vantagem competitiva (Hamel & Prahalad, 1994). 

Evidências, tanto teóricas quanto empíricas, demonstram que um maior grau de 

alinhamento das áreas de negócios com a TI proporcionam facilidades para a obtenção de 

vantagens competitivas (Hirschheim & Sabherwal, 2001). Esse resultado depende da posição 

que a gestão assume em relação à estratégia organizacional (Sabherwal & Chan, 2001). 

Adicionalmente, as informações estratégicas podem ser melhor visualizadas com o maior grau 
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de alinhamento estratégico estabelecido, posicionando a área de TI como componente chave 

nas organizações (Peak & Guynes, 2003).  

Laurindo et al. (2001) informam que o alinhamento das áreas de negócios e de TI é fator 

crítico de sucesso para as organizações e está relacionado com a estratégia, às características da 

organização e à sua estrutura. Os autores apontam em seu estudo diversos modelos que possuem 

basicamente quatro propósitos: (1) Diagnosticar – instrumentalizam critérios para a definição 

do papel da TI nas organizações, (2) Prescrever – fornece padrões, boas práticas ou benchmark 

relativos ao uso estratégico da TI, (3) Procedimental (voltado a ações) – que apontam 

procedimentos com a finalidade de obter aumento de desempenho no planejamento e seleção 

de aplicações de TI, e (4) Integrar – consolidam elementos dos modelos acima para execução 

de análises e ações. 

De acordo com Prairie (1996), as práticas para a realização do alinhamento estratégico 

da TI podem ser identificadas por meio da realização de benchmarking em grandes 

organizações. De forma geral, os pontos mais importantes para a efetivação das mudanças na 

área de TI que geram melhorias para a realização dos negócios são os seguintes: 

• Definição da Estratégia; 

• Foco centrado nos clientes; 

• Apontamento dos pontos para mudança; 

• Ajuste das habilidades, ferramentas, técnicas e processos de TI aos objetivos de negócio; 

• Inserção dos objetivos do negócio nas habilidades, ferramentas, técnicas e processos de 

TI; 

• Considerar que os aspectos relativos a TI é assunto de todos. 

Conforme Luftman, Lyytinen e Zvi (2015), de forma geral, os modelos desenvolvidos 

para alinhamento estratégico apresentam certas lacunas que são comuns. Estas lacunas, segundo 

os autores, foram sanadas na proposição ajustada do modelo de Luftman (Luftman et al, 2015) 

abordado neste trabalho. As lacunas apresentadas são as seguintes: 

• Os modelos de alinhamento propostos são em sua maioria estáticos; 

• Modelos não são desenvolvidos com forte base teórica e frequentemente incluem uma 

escala estreita e artesanal para ser aplicada na detecção do alinhamento baseada entre 3 

e 6 fatores de avaliação; 

• As amostras utilizadas nos estudos são limitadas em tamanho e cobre um segmento de 

cada vez, o que acarretam dúvidas sobre as descobertas e a possível generalização dos 

mesmos. 



 

 
 
 
 
 

45 

O segundo eixo teórico que esta dissertação objetiva explorar é exatamente o 

alinhamento estratégico de TI. Pesquisas focam em como as organizações tem alcançado o 

alinhamento estratégico ou então em como medir o alinhamento de maneira estática. Mas faltam 

conclusões relativas às informações necessárias para que executivos e praticantes possam 

aplicar e efetivamente melhorar o alinhamento entre TI e negócios.  

Dessa forma, foram selecionados três modelos desenvolvidos a serem detalhados neste 

trabalho. Estes modelos se destacam como referências, à saber: o modelo de Luftman et al 

(2015) pela atualidade, forte embasamento teórico e grande amostra no qual já foi empregado, 

o modelo de Brodbeck e Hoppen (2003) pela sua multidimensionalidade e forte embasamento 

no ambiente de negócios e o modelo de Reich e Benbasat (1996) que pode ser considerado 

seminal. 

Importante ressaltar que a lista de modelos analisados nesta dissertação sobre o eixo 

teórico alinhamento estratégico de TI não pretende ser exaustiva. A pesquisa objetiva apresentar 

um panorama representativo dos modelos relevantes para o estudo deste tema nas organizações. 

Estes modelos são abordados na sequência.  

 

2.2.2.1 Modelo de Alinhamento Estratégico de Luftman (2015) 

 
Luftman (1996) apresentou uma lista de doze componentes que viabilizam o 

alinhamento estratégico de TI, resultado de um levantamento que o autor desenvolveu junto a 

executivos, acerca de existência de alinhamento estratégico nas organizações. Os doze 

componentes informados por Luftman (1996) são: escopo do negócio, competências distintas, 

governança do negócio, processos e infraestrutura organizacional, estrutura administrativa, 

habilidades, escopo da tecnologia, competências sistêmicas, governança de TI, Processos e 

infraestrutura de TI, arquitetura de TI e habilidades de processos e infraestrutura de TI. O ponto 

forte do estudo apresentado por Luftman (1996) foi prover um método prático para melhorar o 

alinhamento de TI com o negócio por meio de regras, no entanto, como pontos fracos são 

apontados a ausência do estudo sobre o inter-relacionamento entre os doze componentes citados 

bem como a falta de embasamento teórico (Luftman et al, 2015). 

Adicionalmente, Luftman (1996) também defende que, para se alcançar o alinhamento 

estratégico, deve-se formar na organização um grupo conhecedor do negócio composto pelos 

principais executivos das áreas de negócios e de TI. Uma análise e discussão sobre os principais 

problemas e oportunidades bem como sobre a aplicação do modelo do alinhamento estratégico 
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deve ser efetuada. Em seguida, um plano deve ser elaborado com o objetivo de diminuir as 

diferenças entre a situação atual e a desejada, resultando em: 

• Maior cumprimento das estratégias de negócio e de TI; 

• Identificação e priorização de oportunidades para incrementar os negócios através da 

aplicação da TI; 

• Equipe com experiência sólida de aprendizado em relação ao negócio e seu futuro; 

• A organização estabelece um canal para comunicar o papel e o valor da TI visando uma 

maior compreensão. 

De forma evolutiva, Luftman, Papp e Brier (1999) identificaram as áreas funcionais que 

promovem o alinhamento de TI com os planos de negócios. Foram analisados os habilitadores 

e inibidores do alinhamento estratégico entre TI e negócios. Os habilitadores encontrados por 

Luftman et al (1999) foram: suporte executivo sênior para TI, TI envolvida no desenvolvimento 

da estratégia, TI entendendo o negócio, parceria entre TI e negócio, projetos de TI bem 

priorizados, demonstração de liderança em TI. Os inibidores levantados foram: baixo nível de 

relacionamento entre TI e negócio, projetos de TI mal priorizados, falha de TI no cumprimento 

dos compromissos, Falta de entendimento do negócio por parte de TI, executivos seniores não 

suportam TI e falta de liderança em TI. Como ponto forte neste trabalho identificou-se os pontos 

comuns entre segmentos, funções de negócios e tempo e o ponto fraco é que o trabalho não foi 

calçado fortemente em bases teóricas (Luftman et al, 2015). 

Esta lista foi trabalhada e desencadeou a formulação do modelo original de alinhamento 

estratégico de TI e negócio de Luftman (2000). Utilizando os conceitos estabelecidos, Luftman 

(2000) apresentou um modelo prescritivo que tem o objetivo de identificar o grau de maturidade 

do alinhamento estratégico de TI com o negócio. Este modelo se baseia nos conceitos do 

Capability Maturity Model – CMM desenvolvido na década de 80 (SEI, 2010), porém com foco 

em práticas de negócios mais estratégicas. 

Luftman (2000) foi o ponto inicial para o desenvolvimento do novo constructo, relativo 

a Luftman et al (2015), que evoluiu e foi batizado de SAM – Strategic Alignment Model. Este 

modelo foi testado em 395 organizações multinacionais que operam em 16 diferentes 

segmentos de negócios em 18 países e em cinco regiões do globo. Contou com a participação 

de 3.029 executivos, tornando-se uma importante ferramenta de benchmarking e englobando o 

conceito das Capacidades Dinâmicas (Dynamic Capabilities – DC) (Luftman et al, 2015). 

Capacidades Dinâmicas (DC) são as ações propositais de uma organização para criar, 

estender ou modificar sua base de recursos (Helfat, 2007). No entanto, em uma organização, 
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apenas uma parte dos ativos são estratégicos e contribuem efetivamente para a sua vantagem 

competitiva (Amit & Schoemaker, 1993). Assim, podemos dizer que DC são processos 

organizacionais embutidos e a aplicação de estratégias específicas voltadas para criar valor 

através da manipulação dos recursos em uma nova proposição de aplicação dos mesmos. Isso 

ocorre por meio de integração, construção e reconfiguração de competências internas e externas 

para endereçar respostas rápidas às mudanças no ambiente de negócios (Eisenhardt & Martin, 

2000). 

Portanto, o SAM leva em consideração que o alinhamento entre TI e negócios é 

dinâmico. Define que atividades de alinhamento entre TI - negócios e negócios - TI são reflexos 

dos comportamentos gerenciais que podem habilitar e promover a coordenação e a harmonia 

das atividades nos domínios de TI e de negócios de forma a adicionar valor para a organização. 

Desta forma, as coordenações das atividades podem, dentro e fora dos domínios de TI, de forma 

mais provável, alimentar o desenvolvimento de novos serviços, melhorar os processos da 

organização e aumentar o valor dos negócios (Luftman et al, 2015).  

O modelo SAM utiliza cinco níveis de maturidade, em linha com o CMM/CMMI, para 

classificar os critérios de avaliação. Estes níveis preveem desde a ausência completa de 

processos até a otimização dos mesmos. Os respectivos níveis estão detalhados na Tabela 04 – 

Níveis de Maturidade do Modelo Luftman (2003). 

 
Tabela 04 – Níveis de maturidade do modelo de Luftman 
Nível Nomenclatura Descrição 

1 Sem processo Ausência de alinhamento estratégico acarreta o alcance de poucos resultados 
apesar de investimentos significativos em TI. 

2 Processo 
iniciado 

Existe o comprometimento com o processo de alinhamento por meio do 
início da estruturação dos mesmos nos departamentos/áreas. Ocorre a 
obtenção da consciência sobre as limitações da aplicação de TI em relação 
ao negócio. 

3 Processo 
estabelecido 

Existe certa maturidade com base no estabelecimento da governança, dos 
processos e da comunicação e um bom entendimento do negócio pela área 
de TI. 

4 Processo 
melhorado 

A área de TI possui um melhor entendimento sobre a área de negócios e 
vice-versa, ocasionando a tradução dos investimentos em TI em lucros. 

5 Processo 
otimizado 

Existência de alto grau de alinhamento estratégico onde se ocorre o 
desenvolvimento do planejamento estratégico de TI de forma integrada e 
totalmente voltada ao plano estratégico de negócios da organização. 

Fonte: Adaptado de Luftman (2003) 
 
O SAM também prevê a avaliação da maturidade do alinhamento estratégico de TI em 

relação ao negócio por meio de seis categorias que contemplam 41 práticas (no modelo inicial 

eram 38 práticas). Uma média é calculada com base nos pontos obtidos em cada uma das 
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práticas por categoria de maturidade e então se define um score para cada uma delas. Estas 

pontuações compõe um resultado geral de alinhamento de TI.  

O objetivo é tomar ações que propiciem o amadurecimento das práticas, o que permitirá 

a evolução para o próximo nível. É importante que a área de negócio participe da avaliação com 

o objetivo de haver consenso com a área de TI (Luftman et al, 2015). As seis categorias de 

critérios de maturidade são: 

(1) Maturidade das comunicações – Se baseia no entendimento dos pontos referentes ao 

negócio que realmente importam para a obtenção do sucesso na implantação da estratégia. 

Mede o nível de eficácia da troca de ideias, conhecimento e informação entre a área de TI 

e as áreas de negócios da organização quanto ao entendimento das estratégias, planos, 

ambiente de negócios e TI, riscos e prioridades. Possui seis critérios: entendimento do 

negócio pela TI, entendimento da TI pelo negócio, aprendizado/educação inter 

organizacional, rigidez de protocolo (estilo e facilidade de acesso), conhecimento 

compartilhado (alavancar ativos intelectuais) e eficácia das ligações (entre o staff de TI e o 

de Negócios) (Luftman et al, 2015); 

(2) Maturidade na mensuração de valor/competências – Estabelece métricas comuns e claras 

do valor e desempenho da organização de TI para as áreas de negócios de modo que todos 

entendam e aceitem. Engloba oito critérios: métricas de TI, métricas de negócios, métricas 

para integração entre TI e Negócios, acordo de nível de serviço (Service Level Agreement 

– SLA), benchmarking externo, avaliação/revisão formal dos investimentos em TI, práticas 

de melhoria continua e contribuição da função de TI (Luftman et al, 2015); 

(3) Maturidade de governança – Estabelece processos formais acerca das decisões da aplicação 

da TI nos níveis estratégico, tático e operacional analisando a alocação e priorização dos 

recursos. Verifica se está claro para as áreas de negócios, para a gestão de TI e para os 

provedores o estabelecimento da autoridade pelos recursos, riscos, resolução de conflitos e 

responsabilidades. De forma adicional, também inclui os processos de seleção, priorização 

e balanceamento de projetos no portfólio. Estabelece nove critérios: planejamento 

estratégico de negócios, planejamento estratégico de TI, estrutura organizacional de TI 

(organização e hierarquia), relações de reporte de TI, controle orçamentário de TI, decisões 

de investimento em TI, comitê diretivo de TI (nível sênior), processo de priorização dos 

projetos de TI e capacidade de reação de TI (Luftman et al, 2015); 

(4) Maturidade de parcerias – Verifica o relacionamento, escopo e nível de atividades existentes 

entre a área de TI e as áreas de negócios bem como a percepção da contribuição e confiança 
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de cada uma das partes. Contém seis critérios: percepção do negócio sobre o valor da TI, 

papel de TI no planejamento estratégico do negócio, metas, riscos, recompensas e 

penalidades compartilhadas, gestão de programas de TI, estilo de relacionamento/confiança 

e patrocinador do negócio (Luftman, 2003; Luftman et al, 2015); 

(5) Maturidade do escopo da tecnologia – Mede o nível de atividades e promove a criação de 

uma infraestrutura de TI flexível, verificando se a área de TI assume um papel transparente 

e flexível de suporte para todos os clientes e parceiros e se aplica tecnologias emergentes 

de maneira eficiente de forma a habilitar os processos de negócios e estratégias por meio de 

soluções customizáveis as necessidades organizacionais. Utiliza cinco critérios: papel 

tradicional (habilitador/direcionador, externo), articulação de padrões, integração da 

arquitetura, transparência nas mudanças de arquitetura, flexibilidade da infraestrutura de TI 

(Luftman et al, 2015). 

(6) Maturidade de habilidades – Envolve todas as considerações críticas sobre os recursos 

humanos e suas atividades tais como contratação, retenção, treinamento, avaliação de 

desempenho, feedback, encorajamento para a inovação, oportunidades de carreira e 

desenvolvimento das habilidades individuais. Também inclui as atividades que promovem 

a prontidão da organização de TI para a mudança, aprendizagem e habilidade para lidar com 

novas ideias. Aplica sete critérios: ambiente de inovação e empreendedorismo, foco de 

poder e estilo de gestão, disposição para mudanças, oportunidades para o cruzamento de 

carreiras, melhorias e treinamento dos talentos para o aprendizado, interação interpessoal 

(ambiente político social e de confiança), atração e retenção de talentos (Luftman et al, 

2015). 

O SAM considera o alinhamento entre TI e negócios como um processo contínuo de 

ajustes das atividades em múltiplas dimensões. Aborda o alinhamento de maneira holística, 

capturando o escopo e o nível de atividade das funções de TI e de negócios. Adicionalmente, 

direciona a adição de valor as atividades quando TI é reconhecida como um componente 

necessário à organização, o que resulta em um melhor alinhamento estratégico organizacional 

(Luftman et al, 2015). 

Este modelo é o escolhido para ser utilizado no levantamento (survey) desta dissertação 

por razões similares as apresentadas na escolha do modelo de PPM: é flexível e composto por 

sólidas dimensões e critérios baseados em extensa revisão da literatura, não demanda 

investimento (gratuito), é baseado em respostas a perguntas (e/ou evidências),  possui aplicação 

simplificada (baseada em auto-avaliação), possui amplo espectro de avaliação tratando seis 
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perspectivas, internacionalmente reconhecido e de abrangência global, publicado em journal 

de alto impacto, aceito pela comunidade profissional, contemporâneo, pois foi atualizado e 

revalidado em 2015, amplamente testado com validação obtida em larga escala amostral (mais 

de 3.000 respondentes) e não demanda a utilização de software especializado.  

 

2.2.2.2 Modelo de Alinhamento Estratégico de Brodbeck e Hoppen (2003) 

 

O modelo operacional de promoção do alinhamento estratégico de Brodbeck e Hoppen 

(2003) originou-se da base teórica de Henderson e Venkatraman (1993). Combinou-se este 

modelo teórico com as concepções de Reich e Benbasat (1996) e com os novos conhecimentos 

obtidos a partir dos estudos de Brodbeck (2001) (Brodbeck & Hoppen, 2003). Neste modelo, o 

alinhamento estratégico é baseado em uma ligação multidimensional entre as estratégias e 

objetivos de negócios e pelas estratégias e objetivos de TI, dependendo também do contexto 

organizacional e dos ambientes interno e externo (Affeldt & Vanti, 2009).  

De forma complementar, os autores utilizaram um conceito de alinhamento estratégico 

baseado em duas suposições para a criação do modelo: (1) a performance econômica é 

relacionada diretamente com a habilidade da gestão desenvolver as adequações estratégicas 

necessárias (posicionamento no mercado por meio do suporte de uma adequada estrutura 

administrativa organizacional); e (2) que estas adequações da estratégia são essencialmente 

dinâmicas (Brodbeck & Hoppen, 2003). Adicionalmente, buscou-se atender também às críticas 

levantadas por Ciborra (1997) que referenciam o alinhamento estratégico como um processo 

contínuo no tempo para a efetivação de medições e implementações da visão estratégica 

(Rigoni, 2006). 

O modelo foca em uma interpretação dos elementos para a realização do alinhamento 

estratégico (Rigoni, 2006), uma vez que é realizado em ambos os sentidos, tanto do negócio 

para TI quanto da TI para o negócio, indicando reciprocidade e redirecionamento em qualquer 

momento. Isso demonstra a mudança de um estado presente para um futuro (Brodbeck & 

Hoppen, 2003). Se destaca por apresentar o acréscimo de alguns elementos considerados 

essenciais para a realização do alinhamento dinâmico e contínuo (Rigoni, 2006).  

É previsto também que o sincronismo dos planos estratégicos do negócio e de TI deve 

ser obtido com a efetivação de reuniões de avaliações contínuas para verificação do atingimento 

dos objetivos. Para ciclos estratégicos longos (3 a 5 anos), Brodbeck e Hoppen (2003) entendem 

que os objetivos organizacionais sejam descritos baseado na realização de projetos e em 
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objetivos de curto prazo (até um ano). Dessa forma, pode se alcançar um melhor controle das 

metas e ajustes necessários (Affeldt & Vanti, 2009). 

Este modelo possui três eixos: o eixo Z representa o acréscimo do tempo/dinamismo e 

sua continuidade por todo o período dos diversos ciclos do processo de planejamento e 

alinhamento. Os eixos X e Y correspondem aos processos de formulação e implementação do 

planejamento de forma estática. O modelo também se utiliza de elementos de contexto 

organizacional, mas estes não são demonstrados no esquema gráfico do modelo (Brodbeck & 

Hoppen, 2003). 

Brodbeck e Hoppen (2003) dotaram seu modelo de um plano de frente representando a 

promoção do alinhamento estratégico entre TI e negócios, que ocorre quando da formulação do 

planejamento estratégico. Também incorporaram planos de fundo que designam o alinhamento 

contínuo em todas as fases do processo de alinhamento estratégico. Desta forma, o modelo pode 

ser entendido graficamente como a forma de um cubo gerado pelos vários ciclos de 

planejamento estratégico, representando a continuidade do processo (Rigoni, 2006). O modelo 

está representado na Figura 05 – Modelo de Alinhamento Estratégico de Brodbeck e Hoppen 

(2003). 

 

Figura 05 - Modelo de Alinhamento Estratégico de Brodbeck e Hoppen (2003). 

 
Fonte: Brodbeck e Hoppen (2003) 
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Os autores propõem que sejam estabelecidas (1) metas fixas (estáticas) -  propostas no 

início do processo de planejamento contendo as proposições a serem alcançadas ao final do 

horizonte planejado - e, (2) metas variáveis (dinâmicas) – que são alteradas à medida que o 

processo está sendo executado e que os redirecionamentos estratégicos são realizados (Rigoni, 

2006). Também compõe o modelo de Brodbeck e Hoppen (2003) quatro elementos (grupos de 

variáveis) que promovem o alinhamento estratégico, a saber: 

(1) Contexto Organizacional: é caracterizado pelo incentivo do alinhamento estratégico por 

meio do uso de variáveis que auxiliam a entender as condições as quais o negócio está 

inserido para então se efetuar o seu correto direcionamento. Este elemento é respaldado nos 

estudos dos pesquisadores Henderson e Venkatraman (1993) e Brown e Magill (1994). 

Pode-se citar, a título de exemplo, os seguintes atributos: tipos de organizações, 

posicionamento de mercado, porte, investimentos, cultura, patrocínio, sistemas integrados 

de informação, entre outros (Brodbeck & Hoppen, 2003). 

(2) Modelo de Planejamento Estratégico: Utiliza variáveis para se efetivar a definição do 

modelo e do processo para a realização do planejamento estratégico. Este elemento é 

respaldado nos estudos dos pesquisadores Boar (1994) e King (1988). São exemplos de 

atributos deste elemento itens tais quais a metodologia utilizada para o planejamento 

(etapas, reuniões, etc.), ambiente e horizonte de planejamento, planejamento estratégico do 

negócio (estratégias, objetivos, metas e planos), planejamento estratégico de TI (sistemas, 

processos, infraestrutura, etc.) (Brodbeck & Hoppen, 2003). 

(3) Formulação do Processo de Planejamento Estratégico: Realização do alinhamento 

estratégico durante a etapa de formulação das estratégias para determinado horizonte de 

planejamento de forma a se efetuar o suporte aos objetivos de negócio e o alcance das metas 

estabelecidas. Este elemento é respaldado nos estudos dos pesquisadores Chan, Huff, 

Barclay e Copeland (1997), Reich e Benbasat (1996), e Zviran (1990). São exemplos de 

atributos deste elemento: integração funcional e integração informacional dos itens do plano 

de negócio (objetivos, estratégias e metas) e de TI (infraestrutura, processos e pessoas), 

entre outros (Brodbeck & Hoppen, 2003). 

(4) Implementação do Processo de Planejamento Estratégico: Foca na metodologia para 

implantação dos planos visando a adequação contínua de todos os itens que foram 

planejados na etapa de formulação. É respaldado pelos estudos dos pesquisadores Segars e 

Grover (1998), Gottschalck e Lederer (1997) e Lederer e Sethi (1996). São exemplos de 

atributos deste elemento: a metodologia empregada, o comprometimento das pessoas em 
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relação aos objetivos a serem atingidos, a sincronização de recursos envolvidos, a 

conformidade dos itens planejados com os processos e modelos e a manutenção da 

participação dos envolvidos (Brodbeck & Hoppen, 2003). 

 

2.2.2.3 Modelo de Alinhamento Estratégico de Reich e Benbasat (1996) 

 

Durante vários anos, muitos modelos de alinhamento estratégico da TI foram elaborados 

por diversos autores, por exemplo Henderson e Venkatraman (1993), Chan et al. (1997), Teo e 

King (1997), entre outros. Mas, estes modelos desenvolvidos não deram atenção devida aos 

componentes de relacionamento interpessoal. Reich e Benbasat (1996), preocupados com o 

fator relacionamento interpessoal, efetivaram uma pesquisa que foi realizada em organizações 

canadenses com foco em analisar a influência de fatores de alinhamento estratégico de TI. Esse 

estudo confirmou a existência na dimensão social do alinhamento estratégico entre TI e 

Negócio, e com base em suas descobertas, os autores propuseram um modelo de alinhamento 

estratégico (Raposo, 2012). 

Desta forma, Reich e Benbasat (1996) defendem que o alinhamento estratégico é o grau 

com o qual a missão, objetivos e planos de TI suportam e são suportados pela missão, objetivos 

e planos de negócios (Souza, 2008). Também trazem em seu modelo a distinção entre as causas 

e os efeitos. Os processos organizacionais são apontados pelo modelo como as causas potenciais 

que influenciam o alinhamento estratégico de TI gerando como efeito o alinhamento estratégico 

de TI propriamente dito (Reich & Benbasat, 1996). 

Assim, o modelo destes autores tem foco na integração entre negócios e TI e apresenta 

um novo conceito baseado na distinção entre duas dimensões vinculadas ao planejamento 

estratégico, à saber: (1) intelectual - concentra-se no planejamento e na formulação da estratégia 

e é composta por dados, técnicas e metodologias; e (2) social - É composta pela escolha dos 

participantes e o respectivo grau de envolvimento dos mesmos. Também considera os métodos 

de comunicação e o processo de tomada de decisão, possuindo, portanto, foco nas pessoas 

envolvidas na criação do alinhamento (Reich & Benbasat, 1996).  

Aprofundando-se no entendimento da dimensão intelectual, pode-se dizer que esta 

dimensão é muito similar aos conceitos de ajuste estratégico e integração funcional 

desenvolvidos por Henderson e Venkatraman (1993). Se trata basicamente da integração entre 

negócios e TI. Pode ser definida como o estado em que os objetivos de negócio e de TI estão 
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consistentes (realmente integrados internamente) e válidos em relação ao ambiente externo 

(Reich & Benbasat, 1996). 

A segunda dimensão, denominada de dimensão social da integração entre negócios e 

TI, se caracteriza pelo nível de entendimento e comprometimento dos executivos de TI e das 

áreas de negócios em relação a missão, objetivos e planos das áreas, de forma mútua e recíproca. 

Tem também estreita relação com o modelo de Henderson e Venkatraman (1993), 

relacionando-se diretamente com os conceitos de formulação e implementação da estratégia 

(Reich & Benbasat, 1996). O Quadro 02 – Dimensões do Modelo de Reich e Benbasat (1996) 

demonstra as respectivas dimensões retratadas. 

 

Quadro 02 – Dimensões do Modelo de Reich e Benbasat (1996) 
Dimensões de 

Integração 
Fatores Potenciais de Influência 

na Integração (Causas) 
Integração (Efeito) 

Dimensão Intelectual 
(Consistência de 

objetivos) 

1. Metodologias focadas no 
detalhamento das atividades de 
planejamento e na elaboração da 
formulação da missão, objetivos e 
planos das áreas de TI e de Negócios. 

2. Grau de consistência interna e 
validade externa da missão, 
objetivos e planos das áreas de TI 
e de Negócios. 

Dimensão Social 
(Entendimento e 

comprometimento com 
a missão, objetivos e 

planos das áreas) 

3. Aspectos relativos a formulação da 
missão, objetivos e planos das áreas 
de TI e de Negócios relativos a 
comunicação estabelecida, 
momento, processos para tomada de 
decisão e devidas escolhas dos 
participantes. 

4. Nível de entendimento dos 
executivos das áreas de TI e de 
Negócios sobre a missão, 
objetivos e planos estabelecidos. 

Fonte: Adaptado de Reich e Benbasat (1996) 

  

Adicionalmente, Reich e Benbasat (1996) durante seus estudos identificaram executivos 

que diziam não ter ideia de como a TI poderia agregar valor aos seus negócios e, por conseguinte 

delegavam totalmente ao time de TI a responsabilidade sobre a criação das estratégias e planos 

de TI. Também foram identificadas, entre executivos de negócio e executivos de TI, percepções 

e entendimentos diferentes sobre o alinhamento estratégico de TI nas organizações. Esses fatos 

têm relação direta com a necessidade de modificação da postura da gestão em relação ao papel 

e as responsabilidades da área de TI na organização (Reich & Benbasat, 1996).  

As organizações podem criar oportunidades estratégicas por meio do desenvolvimento 

de uma visão de futuro da TI bem como com a utilização intensiva da informação. Organizações 

que possuem, por um longo prazo, um elevado nível de alinhamento estratégico de TI, podem 

avaliar o ambiente externo da TI de maneira regular.  Assim, a identificação e análise das 

tecnologias que se enquadram com a visão organizacional de futuro poderão ser rapidamente 
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realizadas para efetivamente adota-las. Em contrapartida, organizações que não possuam um 

elevado nível de alinhamento estratégico e, por conseguinte não possuam um foco devidamente 

definido, terão dificuldades na realização de tais análises. Isso acarretará problemas para a 

correta tomada de decisões sobre quais tecnologias devem ser adotadas (Reich & Benbasat, 

1996). 

2.2.3 Análise comparativa entre os modelos de Alinhamento Estratégico 

Para efeito de comparação entre os modelos apresentados, podem-se observar as 

principais características na lista de requisitos apresentados no Quadro 03 – Resumo 

comparativo dos modelos de alinhamento estratégico. Este quadro contém os requisitos 

comumente estabelecidos e as respectivas considerações para todos os três modelos abordados. 

O objetivo foi descrever as principais características de forma comparativa, assinalando as 

lacunas, pontos fortes e especificidades encontradas durante o estudo e análise dos mesmos. 
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  Quadro 03 – Resumo comparativo dos modelos de alinhamento estratégico 
Modelo  Reich e Benbasat Brodbeck e Hoppen Luftman 
Nome Alinhamento Estratégico Alinhamento Estratégico SAM – Strategic Alignment Model 

Proprietário/Autor Blaize H. Reich e Izak Benbasat Ângela F. Brodbeck e Norberto Hoppen Jerry Luftman 
(Criador do modelo) 

Primeira Publicação 1996 2003 2000 
Última Publicação 1996 2003 2015 

Orientação Diagnóstico – Alinhamento 
Estratégico de TI 

Diagnóstico – Alinhamento Estratégico 
de TI 

Prescritivo – Alinhamento Estratégico de 
TI 

Níveis de 
Maturidade 

----- ----- 1 a 5 

Sobrepõe Níveis? N/A N/A Sim 
Considera 

Adaptações 
Não Não Não 

Abordagem N/A N/A Discreta 
Subjetividade na 

Avaliação 
1-Baseada em Evidências 1-Baseada em Evidências 1-Baseada em Respostas as Perguntas 

2-Baseada em evidências 
Fonte de Referência Literatura acadêmica Literatura acadêmica Literatura acadêmica 
Abrangência de Uso Global Global Global 
Padrão/Referência N/A N/A CMM/CMMI 
Plano de Melhoria Criado com apoio da consultoria Criado com apoio da consultoria Criado com apoio da consultoria 

Abertura Sim  Sim Sim 
Indústria Geral Geral Geral 

Coleta de dados Entrevistas e análise documental 
(evidências) 

Entrevistas e análise documental 
(evidências) 

Questionário 

Certificação Não Não   Não 
Gratuidade Sim Sim Sim 

Apoio de Software Não Não Não 
Tam. Questionário N/A N/A 39 perguntas 

Abordagem Considera o alinhamento entre TI e 
negócios como um processo contínuo 
de ajustes. 

Considera o alinhamento entre TI e 
negócios como um processo contínuo de 
ajustes. 

Considera o alinhamento entre TI e 
negócios como um processo contínuo de 
ajustes das atividades em múltiplas 
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dimensões. 
Objetivo Analisar os fatores internos e 

externos à organização em relação à 
importância estratégica do papel 
desempenhado pela TI. 

Analisar os fatores internos e externos à 
organização em relação à importância 
estratégica do papel desempenhado pela 
TI. 

Capturar o escopo e o nível de atividade 
das funções de TI e de negócios. 

Enfoque Dinâmico Dinâmico Dinâmico (DC) 
Dimensões Duas Quatro (elementos) Seis 

Dimensões de 
Avaliação 

1-Intelectual e 2-Social 1-Contexto Organizacional, 2-Modelo de 
Planejamento Estratégico (PE), 3-
formulação do processo de PE e 4-
implementação do processo de PE. 

1-Maturidade das comunicações, 2-
mensuração de valor e competências, 3-
governança, 4-parcerias, 5-escopo da 
tecnologia e 6-habilidades. 

Práticas Avaliadas N/D N/D 41 
Fonte: Autor 
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2.3 INTENSIDADE DE USO DA TECNOLOGIA 

As empresas que têm uma tecnologia intensiva inovam mais, ganham novos mercados 

e utilizam os recursos disponíveis de forma mais produtiva. Geralmente também oferecem uma 

remuneração mais elevada às pessoas que empregam. A fim de analisar o impacto da tecnologia 

no desempenho corporativo, é importante poder identificar as indústrias e os produtos mais 

intensivos em tecnologia, por meio de um método que permita a construção de um critério 

(escala) de classificação harmonizado internacionalmente (Hatzichronoglou, 1997).  

Adicionalmente, segundo Bone e Saxon (2000), para uma efetiva gestão dos aspectos 

de desenvolvimento de novos serviços e produtos as organizações precisam desenvolver uma 

estratégia para gestão da tecnologia. Esta estratégia deve ser parte integral dos seus processos 

de negócio e de inovação. Esse foco permite aumentar a rapidez de reação às mudanças do 

ambiente de negócios, focando nas tecnologias mais importantes a serem aplicadas e no 

desenvolvimento de novos produtos, protegendo o negócio em relação aos produtos que podem 

ser substituídos por inovação incremental ou radical decorrentes de saltos tecnológicos e 

descontinuidades não previstas.  

De forma alinhada, na visão da gestão de portfólio, Cooper e Edgett (2010) defendem 

que uma estratégia abrangente de inovação de produtos deve incluir, entre outros elementos, 

objetivos e áreas estratégicas de foco claramente definidas, possuindo um papel amplamente 

compreendido no âmbito de negócios. Além disso, a estratégia de inovação implementada nas 

empresas com melhor desempenho é mais do que apenas uma lista dos projetos de 

desenvolvimento, pois tem um compromisso de longo prazo. Empresas com programas eficazes 

de inovação de produto contam com uma série de ferramentas para implementá-las, incluindo 

gestão de portfólio com a utilização de baldes estratégicos para alocação de recursos e 

roadmaps específicos. 

No entanto, classificar as indústrias de acordo com o emprego da tecnologia (de alta a 

baixa), embora facilmente acessível em termos gerais devido ao fato que todos têm alguma 

ideia sobre o que significa, possui fundamentos conceituais difusos. Devido à falta de uma 

definição precisa, nenhum critério claro e comumente reconhecido para classificação foi 

estabelecido (Peneder, 2003). A construção de uma classificação completa das indústrias de 

acordo com a intensidade de uso da tecnologia envolve algumas dificuldades.  
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A primeira diz respeito aos critérios de identificação do conteúdo tecnológico de uma 

dada indústria. A segunda refere-se ao conceito. Efetivamente, o que é alta tecnologia? É uma 

tecnologia de produção? É uma tecnologia sendo aplicado de forma intensiva? A terceira 

dificuldade é que há sempre algum grau de arbitrariedade na escolha dos pontos de corte entre 

as classes de tecnologia (Hatzichronoglou, 1997). 

De forma evolutiva, os analistas das diversas indústrias, através da aplicação de painéis, 

vêm classificando os produtos em relação à intensidade de uso da tecnologia a partir da 

quantidade de uma ou mais tecnologias empregadas conforme os critérios estabelecidos pelo 

US Census Bureau - agência do sistema estatístico federal dos Estados Unidos responsável pela 

produção de dados sobre o povo e a economia (McGuckin, Abbott, Herrick & Norfolk, 1993). 

Estes produtos, nos quais desenvolvimentos rápidos de conceitos levam a avanços considerados 

como de vanguarda são identificados como de alta tecnologia. Devem ser levados em 

consideração fatores tais como a complexidade do processo de produção, a novidade de um 

produto e a ininteligibilidade da função de um produto que diz que quanto menos a função de 

um produto é entendida por uma pessoa normal, maior a tecnologia empregada (Capelot & 

Lambertz, 1993). 

Para fins de comparações internacionais, é desejável uma classificação padrão, 

geralmente aceita e metodologicamente confiável, baseada em um conjunto amplo de dados 

comparáveis. Para o efeito e dada à disponibilidade limitada de dados, a classificação do 

emprego da tecnologia produzida por Hatzichronoglou (1997) para a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organization for Economic Co-operation and 

Development - OECD) pode ser considerada a melhor escolha (Peneder, 2003).  

É objeto de verificação desta pesquisa, analisar as relações e influência da intensidade 

de uso da tecnologia em relação ao alinhamento estratégico de TI e a maturidade em gestão de 

portfólio de projetos. Desta forma, esta variável foi estabelecida para a pesquisa como 

moderadora no modelo conceitual previsto. Não é objetivo deste trabalho esgotar os estudos 

sobre a intensidade do uso da tecnologia. A escala de Hatzichronoglou (1997) foi adotada por 

conter uma divisão internacionalmente aceita e bastante utilizada. 
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3 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

São descritos neste capítulo a formulação das hipóteses do estudo em linha com as 

premissas teóricas levantadas durante a pesquisa bibliográfica. 

3.1 HIPÓTESES DA PESQUISA 

A gestão de portfólio de projetos pode ser caracterizada como a ação coordenada de 

programas e projetos para ser atingir as estratégias e objetivos organizacionais. Empregam-se 

processos de seleção, priorização e alocação de recursos (PMI, 2017), de forma dinâmica e 

analisando-se critérios estabelecidos e revisados periodicamente (Cooper, Edgett & 

Kleinschmidt, 1999). Gerencia-se assim os recursos financeiros, humanos e de tempo, objetos 

de competição na organização (Archer & Ghasemzadeh, 1999).  

Dessa forma, a obtenção do alinhamento estratégico dos programas e projetos em linha 

com os objetivos das áreas de negócios da organização é certamente um dos principais objetivos 

do PPM. Entende-se por alinhamento estratégico o grau com o qual os interesses e as ações de 

cada colaborador de uma empresa suportam as metas chave da organização (Robinson & Stern, 

1997) por meio do emprego de um processo contínuo de adaptação e mudança (Henderson & 

Venkatraman, 1993). Para TI, alinhamento estratégico é considerado um processo que as 

organizações utilizam de forma contínua para a realização de ajustes com foco na obtenção da 

interligação entre os objetivos e estratégias de negócios e de TI, visando a obtenção de 

vantagens competitivas (Affeldt & Vanti, 2009).  

Em linha com a fundamentação teórica apresentada, chega-se desta forma, a primeira 

hipótese (H1) do presente estudo: A gestão de portfólio de projetos de TI tem uma relação 

positiva com o alinhamento estratégico de TI. Portanto, o estudo objetiva analisar as relações 

entre o PPM e o alinhamento estratégico de TI em organizações de diferentes países, portes e 

segmentos. 

Também é objeto desta dissertação analisar as relações e influência da intensidade de 

uso da tecnologia em relação ao alinhamento estratégico de TI e a gestão de portfólio de 

projetos. Esta variável foi estabelecida para a pesquisa como moderadora no modelo conceitual 

previsto. Isso decorre do fato que organizações que têm uma tecnologia intensiva inovam mais, 

ganham novos mercados e utilizam os recursos disponíveis de forma mais produtiva 

(Hatzichronoglou, 1997), sendo, portanto, a tecnologia um fator considerado pelas organizações 
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como estratégico (Bone & Saxon, 2000) e muitas vezes com portfólios e baldes de projetos 

específicos (Cooper & Edgett, 2010).  Leva-se em consideração fatores tais como a 

complexidade dos processos, a novidade de um produto e a ininteligibilidade da função de um 

produto que diz que quanto menos a função de um produto é entendida por uma pessoa normal, 

maior a tecnologia empregada (Capelot & Lambertz, 1993). Assim, define-se a segunda 

hipótese (H2) - A intensidade do uso da tecnologia na organização afeta positivamente a relação 

da gestão de portfólio de projetos de TI com o alinhamento estratégico de TI. A Tabela 05 

apresenta as hipóteses do estudo. 

 

Tabela 05 – Hipóteses Apresentadas para o Estudo 
Hipótese Descrição 

H1 A gestão de portfólio de projetos de TI tem uma relação positiva com o alinhamento 
estratégico de TI. 

H2 A intensidade do uso da tecnologia na organização afeta positivamente a relação da gestão 
de portfólio de projetos de TI com o alinhamento estratégico de TI. 

Fonte: Autor. 
 
4 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

São descritos neste capítulo as técnicas e respectivos passos metodológicos propostos 

para serem utilizados na pesquisa. Apresenta-se o modelo conceitual, variáveis, 

operacionalização, escalas, instrumento de coleta, procedimentos de um pré-teste, coleta e 

respectiva análise de dados. 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Dois importantes pontos a serem mencionados sobre esta dissertação são: (1) a revisão 

bibliográfica com foco na obtenção das informações existentes na literatura sobre os eixos 

teóricos em estudo e; (2) o método quantitativo levantamento (survey) definido para se 

desenvolver a pesquisa.  

O processo de obtenção e entendimento da realidade inclui as concepções teóricas e um 

conjunto de técnicas definidas pelo pesquisador que objetiva ter respostas relativas ao objeto 

em estudo. É o método que mostra as opções teóricas e expõe as implicações do percurso 

escolhido para se conseguir a compreensão da realidade (Minayo, 2002). Devido a isso, um 

estudo acadêmico, em algum momento, deve desenvolver uma pesquisa bibliográfica. Isso traz 
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a oportunidade de o pesquisador verificar ampla gama de fenômenos e como desvantagem a 

necessidade de se analisar a acuracidade e confiabilidade das fontes de dados, uma vez que as 

mesmas podem apresentar dados coletados ou processados incorretamente (Gil, 2010).  

Para a revisão bibliográfica, foram usados, nesta dissertação, artigos, livros, pesquisas, 

teses e dissertações relacionados aos eixos teóricos (1) gestão de portfólio de projetos e (2) 

alinhamento estratégico de TI. A pesquisa utilizou as bases de dados ISI Web of Science, Google 

Scholar e Science Direct. Também se utilizou de sites, tais como o Researchgate e os de 

consultorias internacionais, tais como Gartner, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, etc. 

no sentido de se obter informações práticas relativas ao mundo corporativo. Adicionalmente, 

se utilizou de teses e dissertações utilizando bases de dados de universidades tal como a 

Universidade Nove de Julho - UNINOVE. No entanto, foi privilegiado o uso de artigos 

publicados em journals devido à existência de maior confiabilidade.  

Esta dissertação também é embasada em um projeto de pesquisa quantitativo - 

levantamento (survey) - e reflete uma suposição filosófica pós-positivista, com foco 

determinístico, onde as causas determinam os efeitos (Creswell, 2010). Representa uma forma 

tradicional de ciência empírica que desafia a noção tradicional da verdade absoluta do 

conhecimento (Phillips & Burbules, 2000). A pesquisa do tipo levantamento requer a obtenção 

de uma amostra significativa por meio do uso de métodos estatísticos para ser utilizado nos 

estudos. Uma vez que não cobre toda a população, deve considerar a margem de erro para efeito 

das análises (Gil, 2010). Como vantagens da aplicação deste método de pesquisa têm-se a 

obtenção do conhecimento direto da realidade, a economia de recursos, a rapidez e o uso da 

quantificação (Martins & Theóphilo, 2009).  

Também vale informar que esta dissertação é (1) descritiva - pois trabalha no sentido de 

descobrir as relações entre variáveis, apontando as características da população analisada, 

caracterizando grupos e descrevendo os processos organizacionais; e (2) exploratória – uma vez 

que visa encontrar padrões e proporcionar familiaridade com o problema, explicitando rigoroso 

processo investigativo e confirmando as hipóteses. A pesquisa é caracterizada como hipotética 

dedutiva, onde a partir do levantamento do conhecimento teórico se identifica um problema e 

então se propõe hipóteses a serem confirmadas. A partir da confirmação, ou não, destas 

hipóteses, gera-se previsão e explicação aos problemas levantados (Creswell, 2010).  

De forma resumida, os procedimentos metodológicos utilizados estão descritos no 

Quadro 04.  
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Quadro 04 – Resumo do Processo Metodológico 
Caráter do Estudo Descritivo / Exploratório 
Abordagem Ampla / 
Restrita 

Hipotética-Dedutiva / Quantitativa 

Método de Pesquisa Pesquisa Bibliográfica dos eixos teóricos (1) Gestão do Portfólio de Projetos 
e (2) Alinhamento Estratégico de TI e (3) variável moderadora Intensidade 
do Uso de Tecnologia. Levantamento (survey) eletrônico. 

Método de Coleta de 
Dados 

Questionário eletrônico 

Universo e População Universo: Empresas de diversos portes e segmentos da economia, do Brasil 
e do Exterior. População: Organizações que praticam a gestão de portfólio de 
projetos na área de TI. 

Amostragem Survey aleatória simples e não probabilística. 
Instrumento de 
Pesquisa 

Questionário: Questões fechadas. Seções: (1) caracterização da organização 
e do respondente; levanta também a intensidade de uso da tecnologia, (2) 
Processos do PPM e (3) avaliação do grau de alinhamento estratégico de TI.  
Perfil dos participantes: Executivos, profissionais, acadêmicos e alunos 
envolvidos na gestão de portfólio, programas e projetos. 

Análise dos Dados Estatística inferencial com aplicação da SEM (Structure Modeling Equation) 
utilizando-se do PLS (Partial Least Square) – PLS-SEM / PLS Path 

Modeling.  Utilizou-se o software R versão 3.5.1 e versão 3.5.2 com package 
PLSPM versão 0.4.9 index, PLSDEPOT versão 0.1.17, IBM SPSS Statistics 
versão 23 e SmartPLS versão 3.2.7. 

Fonte: Autor 

4.2 MODELO CONCEITUAL PROPOSTO PARA O ESTUDO 

O modelo conceitual visa à apresentação esquemática do modelo que será aplicado para 

a efetivação do estudo. Foi elaborado com base na revisão teórica efetuada e se baseia no 

modelo de Padovani e Carvalho (2016) – Integrated PPM Process - e no modelo de Luftman 

(Luftman et al, 2015) – Strategic Alignment Model (SAM) que verifica o alinhamento 

estratégico de TI.  

O modelo de Padovani e Carvalho (2016) é composto por onze variáveis observáveis e 

refletem o detalhamento da variável latente denominada Gestão de Portfólio de Projetos 

(PPM1) em um conjunto de 53 questões, à saber: (1) Conhecimento do Contexto Oganizacional 

(PPM1-1-KOC) composta por 3 questões, (2) Identificação de Oportunidades (PPM1-2-OI) – 

contendo duas questões, (3) Definição dos Critérios de Decisão (PPM1-3-DEC) – composta por 

cinco questões, (4) Classificação (PPM1-4-CL) – contendo quatro questões, (5) Seleção, 

Priorização, Otimização e Sequenciamento (PPM1-5-SPOS) – contendo oito questões, (6) 

Avaliação (PPM1-6-EV) – composto por seis questões, (7) Balanceamento (PPM1-7-BAL) – 

contendo duas questões, (8) Aprovação / Autorização (PPM1-8-APP) – contendo duas 

questões, (9) Alocação de Recursos (PPM1-9-RA) – contendo nove questões, (10) Formação 
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do Portfólio de Projetos (PPM1-10-FP ) – composta por quatro questões e (11) Infraestrutura 

do Portfólio de Projetos   (PPM1-11-PPMI) – contendo três questões. 

O modelo de Luftman (Luftman et al, 2015) é composto por 39 questões distribuídas 

em seis domínios determinadas como variáveis observáveis e refletem o detalhamento da 

variável latente denominada Grau de Alinhamento Estratégico de TI (GAETI1), à saber: (1) 

Alinhamento da Comunicação (GAETI1-1) – composta por seis questões, (2) Alinhamento da 

Mensuração de Valor/Competências (GAETI1-2) – composta por oito questões, (3) 

Alinhamento em Governança (GAETI1-3) – composta por sete questões, (4) Alinhamento em 

Parceria (GAETI1-4) – composta por seis questões, (5) Alinhamento em infraestrutura 

tecnológica (Escopo de TI) (GAETI1-5) – composta por cinco questões e (6) Alinhamento em 

Habilidade (GAETI1-6) – composta por sete questões.  

O estudo objetiva analisar a relação entre as variáveis latentes PPM1 e GAETI1 

apresentadas. Adicionalmente se buscará analisar a influência da variável moderadora 

intensidade do uso da tecnologia (IUTEC1) na relação entre a gestão de portfólio de projetos e 

o alinhamento estratégico de TI. Como variáveis de controle o modelo utilizará o nível de cargo 

do respondente (NIVR1), a região global do respondente (RERES1), o segmento de atuação da 

organização (tipo de indústria) (TPIND1), tamanho da organização (porte) (TORG1), o número 

de anos que a organização está estabelecida (NAEO1) e o tempo da organização em gestão de 

portfólio de projetos de TI (TOGPP1). A Figura 06 apresenta o modelo proposto. O modelo 

estrutural PLS-SEM está apontado na figura 07 – Modelo Estrurural (Path Model) – Aplicação 

de PLS-SEM na seção 4.2.1 deste documento. 
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Figura 06 - Modelo Conceitual Proposto 

 
Fonte: Autor. 
 

O modelo apresenta um conjunto de variáveis que utilizam escalas validadas bem como 

regras para a operacionalização. O Quadro 05 - Variáveis independentes, dependentes, 

moderadoras e de controle – demonstra os detalhes. As escalas apontadas estão descritas e 

definidas na seção 4.2.2 e o detalhamento do questionário eletrônico (survey) no apêndice A. 
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Quadro 05: Variáveis independentes, dependentes, moderadora e de controle. 
Código Variável/Indicador Grupo/Tipo Descrição, Escala e Operacionalização Questão Fonte 
NIVR1 Nível do cargo do 

respondente 
Controle, 

Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Identifica o nível do cargo do respondente permitindo avaliar se o perfil 
do mesmo é adequado à pesquisa. Domínio: Cargos estipulados pelo 
autor como válidos para a pesquisa.  

Q1 Autor 

RERES1 Região global que o 
respondente está 
localizado 

Controle, 
Observável, 
Categórica, 
Nominal. 

Identifica a região global onde o respondente efetivamente trabalha na 
organização (projeto/área). Domínio: 6 regiões. Escala: United Nations 

Statistics Division (UNSD). Fonte: 
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ 

Q2 United Nations 

Statistics 

Division 

(1999) 
TPIND1 Segmento de atuação da 

organização (Tipo de 
Indústria) 

Controle, 
Observável, 
Categórica, 
Nominal. 

Qualifica a organização segundo o código de grupo de natureza industrial 
de operação econômica americano - North American Industry 

Classification System Codes Group (NAICS Codes Group) criado e 
mantido pelo United States Census Bureau (2017).  Escala: Domínio da 
NAICS Code Group. Recuperado em 06 de Abril de 2018 de 
https://www.census.gov/eos/www/naics/  

Q3 United States 

Census Bureau 
(2017) 

TORG1  Tamanho da 
Organização (Porte) 

Controle, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Classifica a organização de acordo com seu porte levando em 
consideração o número de trabalhadores (funcionários ou terceiros). 
Escala: World Bank – International Finance Corporation (2017) – 
Enterprise Surveys Indicator Descriptions. Divide em 4 tamanhos: Micro 
(1 a 4 trabalhadores), Pequeno (5 a 19 trabalhadores), Médio (20 a 99 
trabalhadores) e Grande (100 ou mais trabalhadores). 

Q4 World Bank 
(2017) 

NAEO1 Número de anos que a 
organização está 
estabelecida 

Controle, 
Observável, 
Quantitativa, 

Discreta. 

Quantifica o tempo aproximado de existência da organização. Domínio: 
Número inteiro (Digitar o número de anos) 

Q5 Autor 

TOGPP1 Número de anos que a 
organização possui 
gestão de portfólio de 
projetos de TI 

Controle, 
Observável, 
Quantitativa, 

Discreta. 

Quantifica o tempo aproximado de experiência da organização em gestão 
de portfólio. Domínio: Número inteiro (Digitar o número de anos) 

Q6 Autor 

IUTEC1 Intensidade de uso da 
tecnologia na 
organização 

Moderadora, 
Observável, 
Categórica 

Ordinal. 

Identifica a intensidade do uso da tecnologia na organização. Escala: 
Hatzichronoglou (1997) – OECD com o domínio: 1- Baixa Tecnologia, 
2- Média-Baixa Tecnologia, 3- Média-Alta Tecnologia e 4- Alta 
Tecnologia. 

Q7 OECD - 
Hatzichronoglou 

(1997) 
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PPM1-1-KOC  Conhecimento do 
contexto organizacional 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Mensura o grau de aderência e utilização do PPM na organização nas 
perspectivas de processos levando em consideração: PPM1-1-KOC - 
Conhecimento do contexto organizacional, PPM1-2-OI - Identificação de 
Oportunidades, PPM1-3-DeC - Definição dos Critérios de Decisão, 
PPM1-4-CL - Processo de Classificação de Projetos, PPM1-5-SPOS - 
Processos de Seleção, Priorização, Otimização e Sequenciamento de 
Projetos, PPM1-6-EV - Processo de Avaliação dos Projetos, PPM1-7-
BAL - Processo de Balanceamento dos Projetos, PPM1-8-APP - Processo 
de Aprovação, PPM1-9-RA - Processo de Alocação de Recursos, PPM1-
10-FP - Formação do Portfólio de Projetos e PPM1-11-PPMI - 
Infraestrutura do Portfólio de Projetos. 
  
Escala: PPM - escala de Padovani e Carvalho (2016)   
  

Q8 a Q10  Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-2-OI Identificação de 
Oportunidades 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Q11 a Q12 Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-3-DEC Definição dos Critérios 
de Decisão 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Q13 a Q17 Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-4-CL Processo de 
Classificação de 
Projetos 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Q18 a Q21 Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-5-SPOS Processos de Seleção, 
Priorização, Otimização 
e Sequenciamento de 
Projetos 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

  Q28 a 
Q35 

Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-6-EV Processo de Avaliação 
dos Projetos 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

 Q22 a Q27 Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-7-BAL Processo de 
Balanceamento dos 
Projetos 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

 Q36 a Q37 Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-8-APP Processo de Aprovação Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

 Q47 a Q48 Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-9-RA Processo de Alocação 
de Recursos 

Independente, 
Observável, 

 Q38 a 46  Padovani & 
Carvalho (2016) 
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Categórica, 
Ordinal. 

PPM1-10-FP Formação do Portfólio 
de Projetos 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

 Q49 a Q52 Padovani & 
Carvalho (2016) 

PPM1-11-PPMI Infraestrutura do 
Portfólio de Projetos 

Independente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

 Q53 a Q55 Padovani & 
Carvalho (2016) 

GAETI1-1 Grau de maturidade em 
alinhamento 
estratégico: 
Comunicação 

Dependente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Grau de Alinhamento Estratégico de TI: 
 
(GAETI1-1) - Mensura o grau de entendimento de TI às questões 
relevantes da estratégia de negócios e vice-versa.  
 
(GAETI1-2) - Mensura o grau de estabelecimento de métricas e acordos 
de nível de serviço (SLA) de TI e de negócios que permitam aferir o valor 
e o desempenho de ambas as áreas. 
 
(GAETI1-3) - Mensura o grau de clareza da divisão das 
responsabilidades e dos riscos entre negócios, TI e provedores de 
serviços, além de verificar a existência de processos de gestão de 
portfólio e demais investimentos em TI. 
 
(GAETI1-4) - Mensura o nível dos relacionamentos existentes entre TI e 
as áreas de negócios e a percepção pelo negócio do valor de TI. 
 
(GAETI1-5) - Mensura a maturidade de TI na articulação de padrões, na 
integração, transparência, agilidade e flexibilidade da arquitetura, na 
gestão de tecnologias emergentes e no papel de direcionador externo. 
 

Q56 a Q61 SAM (Luftman 
et al, 2015) 

GAETI1-2 Grau de maturidade em 
alinhamento 
estratégico: 
Valor/Competências 

Dependente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Q62 a Q69 SAM (Luftman 
et al, 2015) 

GAETI1-3 Grau de maturidade em 
alinhamento 
estratégico: Governança 

Dependente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Q70 a Q76 SAM (Luftman 
et al, 2015) 

GAETI1-4 Grau de maturidade em 
alinhamento 
estratégico: Parcerias 

Dependente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Q77 a Q82 SAM (Luftman 
et al, 2015) 

GAETI1-5 Grau de maturidade em 
alinhamento 
estratégico: 
Infraestrutura 
Tecnológica (Escopo de 
TI) 

Dependente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

Q83 a Q87 SAM (Luftman 
et al, 2015) 
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GAETI1-6 Grau de maturidade em 
alinhamento 
estratégico: Habilidades 

Dependente, 
Observável, 
Categórica, 

Ordinal. 

(GAETI1-6) - Mensura a capacidade de TI em gerir os recursos humanos 
indo além das considerações tradicionais de salário, treinamento e 
desempenho. 
 
Escala: Grau de alinhamento estratégico de TI, níveis 1 a 5 da escala de 
Luftman.  
 
Utilização: Visão Individual: Somatória dos resultados das respostas das 
questões dividido pelo número de questões informa o nível de maturidade 
na dimensão. Visão Ponderada: GAETI1 = (GAETI1-1 + GAETI1-2 + 
GAETI1-3 + GAETI1-4 + GAETI1-5 + GAETI1-6) / 6.  

Q88 a Q94 SAM (Luftman 
et al, 2015) 

Fonte: Autor



 

 
 
 
 
 

70 

4.2.1 Modelo Estrutural (Path Model) – Aplicação de PLS-SEM 

Path Model é o diagrama que conecta as variáveis/contructos baseados na teoria e lógica 

com o propósito de permitir a visualização das hipóteses que serão testadas (Hair, Hult, Ringle 

& Sarstedt, 2014b). Uma vez que o modelo é baseado em componentes hierárquicos (Higher-

Order), temos três constructos de segunda ordem que são: (1) Constructo reflexivo com variável 

latente exógena PPM1 (variável independente) - composta por 11 variáveis observáveis 

(constructos de primeira ordem); (2) Constructo formativo com variável latente endógena 

GAETI1 (variável dependente) - composta por 6 variáveis observáveis (constructos de primeira 

ordem) e (3) Constructo formativo com a variável latente  IUTEC1 (variável moderadora) – 

composta por 1 variável.  

Obviamente as variáveis manifestas estão conectadas as variáveis latentes de primeira 

ordem. Pode-se observar o link causal entre as mesmas que baseia a hipótese H1 (A gestão de 

portfólio de projetos de TI tem uma relação positiva com o alinhamento estratégico de TI) e a 

hipótese H2 (A intensidade do uso da tecnologia na organização afeta positivamente a relação 

da gestão de portfólio de projetos de TI com o alinhamento estratégico de TI) relativa a 

moderação da relação apontada. As variáveis de primeira ordem estão relacionadas com os seus 

respectivos indicadores devidamente numerados (outer model) correspondendo as questões do 

instrumento de pesquisa. 

O modelo estrutural desenvolvido com base nas definições da literatura de PLS-SEM 

(Partial Least Square - Structured Equation Modeling) é o definido na Figura 07 que demonstra 

o modelo estrutural (Inner Model) com a relação entre as variáveis latentes bem como o modelo 

de mensuração que descreve os respectivos indicadores de cada variável latente.  

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

71 

Figura 07 – Modelo Estrutural (Path Model) 

 
Fonte: Autor 
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4.2.2 Escalas 

Nesta seção são apresentadas as escalas que foram utilizadas para a operacionalização 

da pesquisa, ou seja, a representação numérica dos valores apurados nas variáveis. Utiliza-se 

escalas para se identificar medidas de variação entre um conjunto de variáveis (Hair, Black, 

Babin, Anderson & Tatham, 2014a). 

 

4.2.2.1 Escala: Nível do cargo do respondente (NIVR1) 

 
O nível do cargo do respondente trará a informação sobre o nível hierárquico ocupado 

bem como refletirá o seu papel e responsabilidades na organização com o intuito de visualizar 

se o perfil é indicado para a pesquisa, permitindo assim, maior assertividade na seleção das 

respostas válidas para os propósitos do trabalho. A definição da escala foi com base nos 

interesses do estudo e remete a um conjunto limitado de cargos que tem relação direta com a 

pesquisa. O Quadro 06 – Cargos dos Respondentes demonstra os detalhes. 

 
Quadro 06 – Cargos dos Respondentes 
Cargo 
Equipe do Projeto / Membros 
Especialista em Projetos/Programas/Portfólio 
Coordenador de Gestão de Projetos 
Líder de Gestão de Projetos 
Gerente de Projetos 
Gerente de Programa 
Gerente de Portfólio 
Oficial de Gestão de Projetos 
Executivo de Gestão de Projetos (Head/Diretor/VP) 
Equipe de TI / Membros 
Especialista de TI 
Coordenador de TI (Sistemas, Infraestrutura, etc.) 
Gerente de TI (Sistemas, Infraestrutura, etc.) 
Executivo de TI (Head/Diretor/VP) 
CIO - Chief Information Officer 
CTO - Chief Technology Officer 
Outros 
Fonte: Autor 
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4.2.2.2 Escala: Região que o Respondente está localizado (RERES1) 

 
Identifica a região que o respondente está localizado por meio do uso da escala de 

regiões das Nações Unidas (United Nations Statistics Division - UNSD). A escala foi 

recuperada de  https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ em 06/04/2018 sendo que sua 

última atualização ocorreu em 1999 e seu domínio contém 6 regiões. O Quadro 07 – Regiões 

do Mundo apresenta as regiões definidas. 

 

Quadro 07 – Regiões do Mundo 
Região 
África 
Ásia 
Europa 
América Latina 
América do Norte 
Oceania 
Fonte: Divisão de Estatística das Nações Unidas (1999) 

 

4.2.2.3 Escala: Segmento de atuação da organização (TPIND1) 

 
Para identificar o segmento de atuação da organização será utilizado o Código do 

Sistema de Classificação Industrial Norte Americano (North American Industry Classification 

System Codes Groups - NAICS Codes Groups) que reflete a natureza da operação das empresas 

conforme os segmentos do setor econômico americano – Recuperado em 02/04/2018 de 

https://www.census.gov/eos/www/naics/. Estes dados foram estabelecidos e são mantidos pelo 

United States Census Bureau. O objetivo é definir o setor de atuação da organização do 

respondente visando identificar nos estudos as nuances estatísticas por segmento da indústria 

em relação aos constructos em análise. O Quadro 08 – Grupo de Códigos NAICS (Codes Groups 

- Ranges) demonstra os grupos estabelecidos.  

 
Quadro 08 – Grupo de Códigos NAICS (Codes Groups - Ranges) 

Código Descrição 
11 Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça 
21 Mineração, Pedreiras e Extração de Petróleo e Gás 
22 Serviços de utilidade pública 
23 Construção 
31 Manufatura 
44 Comércio Varejista 
48 Transporte e Armazenagem 
51 Informação 



 

 
 
 
 
 

74 

52 Finanças e Seguros 
53 Imóveis, Locação e Leasing 
54 Serviços Profissionais, Técnicos e Científicos 
55 Gestão de Empresas e Corporações 
56 Serviços de Administração e Suporte, Gestão de Resíduos e Remediação 
61 Serviços Educacionais 
62 Cuidados de Saúde e Assistência Social 
71 Artes, Entretenimento e Recreação 
72 Alojamento e Serviços alimentares 
81 Outros Serviços (exceto Administração Pública) 
92 Administração Pública 

Fonte: United States Census Bureau (2017) 

 

4.2.2.4 Escala: Tamanho da organização (Porte) (TORG1) 

 
O objetivo da escala do tamanho da organização (porte) é mensurar, com base no 

número de funcionários, o tamanho da empresa. Isso permitirá a análise em relação a outras 

variáveis do estudo, ou mesmo a realização de comparações entre organizações de mesmo porte. 

Para isso será utilizada a tabela do World Bank – International Finance Corporation – 

Enterprise Surveys Indicator Descriptions atualizada em 2017. Recuperado em 06/04/2018 de 

http://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/Misc/Indic

ator-Descriptions.pdf. A Tabela 06 – Tamanho (porte) da organização (TORG1) demonstra a 

referida escala. 

 

Tabela 06 - Tamanho (porte) da organização (TORG1). 
Número de Trabalhadores 
 

Tamanho da Organização (Porte) 

A - 1 a 4 trabalhadores Micro 

B - 5 a 19 trabalhadores Pequena 

C - 20 a 99 trabalhadores Média 
D - 100 ou mais trabalhadores Grande 

Fonte: World Bank (2017) 
 

4.2.2.5 Escala: Intensidade de uso da tecnologia (IUTEC1) 

 
A escala da intensidade de uso da tecnologia tem por objetivo classificar em qual 

patamar de utilização tecnologia a mesma se insere. A variável moderadora efetuará a apuração 

por meio da sinalização do respondente. A escala de intensidade de uso da tecnologia a ser 

utilizada é a definida por Hatzichronoglou (1997) para a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (Organization for Economic Co-operation and Development - 

OECD) e pode ser considerada a melhor escolha (Peneder, 2003). O Quadro 09 - Classificação 
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das indústrias pela intensidade de uso da tecnologia demonstra a classificação da OECD 

desenvolvida por Hatzichronoglou (1997). 

 
Quadro 09 – Classificação das indústrias pela intensidade de uso da tecnologia 

Classificação da 
Intensidade de 

uso da 
Tecnologia 

Indústria 

Alta 
Tecnologia 

Aeroespacial; Equipamentos de Computação; Drogas e Medicina; 
Equipamentos de Rádio, TV e Comunicações; 

Média-Alta 
Tecnologia 

Instrumentos Científicos; Veículos motores; Máquinas Elétricas (exceto 
equipamentos comuns); Química (exceto Drogas); Outros Transportes; 
Máquinas não elétricas; 

Média-Baixa 
Tecnologia 

Produtos Plásticos e Borracha; Construção Naval e Reparação; Outras 
Manufaturas; Metais Não Ferrosos; Produtos minerais não metálicos; Produtos 
metálicos; Refinarias e Produtos de Petróleo; Metais ferrosos; 

Baixa 
Tecnologia 

Produtos de Papel e Impressão; Têxtil, Vestuário e Couro; Alimentos, Bebidas 
e Tabaco; Produtos e Mobiliário em madeira. 

Fonte: Adaptado de Hatzichronoglou (1997) – OECD  
 

4.2.2.6 Escala: Gestão de Portfólio de Projetos (PPM1) 

 
A escala de gestão de portfólio de projetos tem por objetivo permitir refletir, através da 

obtenção das respostas, a situação e nível de aderência em que a organização se encontra em 

termos das onze perspectivas de processos apontadas no modelo de Padovani e Carvalho 

(2016).  

As perspectivas são: (1) Conhecimento do Contexto Oganizacional (PPM1-1-KOC), (2) 

Identificação de Oportunidades (PPM1-2-OI), (3) Definição dos Critérios de Decisão (PPM1-

3-DEC), (4) Classificação (PPM1-4-CL), (5) Seleção, Priorização, Otimização e 

Sequenciamento (PPM1-5-SPOS), (6) Avaliação (PPM1-6-EV), (7) Balanceamento (PPM1-7-

BAL), (8) Aprovação / Autorização (PPM1-8-APP), (9) Alocação de Recursos (PPM1-9-RA), 

(10) Formação do Portfólio de Projetos (PPM1-10-FP ) e (11) Infraestrutura do Portfólio de 

Projetos (PPM1-11-PPMI). Para cada resposta é atribuída uma pontuação em uma escala likert 

de 5 pontos que varia de total desacordo a total acordo.  

 

4.2.2.7 Escala: Grau do alinhamento estratégico de TI (GAETI1) 

 
A escala de grau do alinhamento estratégico de TI tem por objetivo permitir refletir, 

através da obtenção das respostas sobre cada uma das seis dimensões analisadas, o nível de 

alinhamento de acordo com o modelo de Luftman (Luftman et al, 2015), permitindo vislumbrar 
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as áreas que precisam evoluir, permitindo organizar ações para o amadurecimento dos 

processos. O modelo de Luftman et al (2015) considera seis dimensões, à saber: (1) 

Alinhamento da Comunicação (GAETI1-1), (2) Alinhamento da Mensuração de 

Valor/Competências (GAETI1-2), (3) Alinhamento em Governança (GAETI1-3), (4) 

Alinhamento em Parcerias (GAETI1-4), (5) Alinhamento em Tecnologia (GAETI1-5) e (6) 

Alinhamento em Habilidade (GAETI1-6). Para cada resposta é atribuída uma pontuação, e o 

resultado, oriundo do cálculo da média aritmética de todas as pontuações obtidas, possibilita a 

compreensão do grau de alinhamento estratégico de TI da organização. A Tabela 07 – Grau de 

alinhamento estratégico de TI apresenta a escala. 

 
Tabela 07 - Grau de alinhamento estratégico de TI (GAETI1) 

Grau de Alinhamento Estratégico de TI Resposta Pontos Mínimo Máximo 
Nível 1- Inicial A 1 1 1,99 

Nível 2 - Comprometimento com o processo B 2 2 2,99 

Nível 3 - Processos Estabilizados C 3 3 3,99 

Nível 4 – Melhora na gestão de processos D 4 4 4,99 

Nível 5 - Processos Otimizados E 5 5 5 
Fonte: Adaptado de Luftman (2003). 

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Nesta seção são abordados os procedimentos gerais empregados para a realização da 

coleta de dados, a definição do universo da pesquisa, população e amostra, detalhes sobre o 

instrumento de pesquisa utilizado e pré-teste. 

4.3.1 Procedimentos gerais para a coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário eletrônico 

desenvolvido no idioma inglês. Optou-se pela manutenção do idioma inglês devido ao fato das 

escalas existentes utilizadas serem originalmente criadas neste idioma. Também objetivou-se 

atingir respondentes de outros países, portanto, o idioma inglês naturalmente era o mais 

recomendado por ser um idioma de abrangência internacional. Adicionalmente, o fato de se 

utilizar o idioma inglês não foi um problema no âmbito nacional uma vez que os profissionais 

de TI, bem como, executivos e empregados de grandes multinacionais são costumeiramente 

detentores do conhecimento deste idioma.  
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O questionário foi enviado a profissionais de diversos segmentos da indústria e foi 

desenvolvido na ferramenta QuestionPro. Durante o período de 14/08/2018 a 03/10/2018 os 

diversos potenciais respondentes foram incentivados a responderem o questionário. Ações 

focadas na disseminação e incentivo a obtenção de respostas foram realizadas nas mídias 

sociais, em grupos e áreas de postings, bem como por meio do envio de e-mails, pessoalmente 

e por conversas telefônicas, visando a obtenção do maior número de respostas.  

A divulgação foi realizada por meio de e-mails personalizados e postings nas mídias 

sociais Facebook e Linkedin. Também ocorreu a distribuição dos questionários a alguns 

associados do Project Management Institute (PMI), utilizando-se de grupos Whatsapp e 

relacionamentos estabelecidos com diversos membros e diretores da instituição. 

Adicionalmente foi solicitado auxílio aos professores da Bentley University, instituição parceira 

da Uninove, no sentido de divulgar a pesquisa no meio acadêmico e profissional nos Estados 

Unidos. Da mesma forma, alguns contatos pessoais, profissionais e acadêmicos foram 

acionados nos Estados Unidos, Canadá, Índia, Inglaterra, Portugal, Argentina e Espanha 

visando a disseminação da pesquisa em outros países. Solicitou-se aos respondentes que 

repassassem o questionário a seus contatos, que atendiam aos requisitos do perfil desejado, 

visando aumentar o alcance da pesquisa. Foi garantida a confidencialidade dos participantes e 

devido a isso os nomes dos participantes e das organizações respondentes não foram coletados. 

Para os respondentes que desejaram receber os resultados do estudo, disponibilizou-se a opção 

de informar um e-mail para ser utilizado como meio para entrega dos documentos digitais ao 

término da pesquisa. 

4.3.2 Universo, população e amostra. 

O universo da pesquisa é composto por organizações de diversos segmentos da 

economia e com diferentes tamanhos, incluindo organizações nacionais e de outros países. A 

população se compõe por organizações que praticam a gestão de portfólio de projetos na área 

de TI. O perfil dos respondentes da pesquisa é caracterizado por executivos e profissionais 

especialistas do campo da gestão de portfólio, programas e projetos e tecnologia da informação, 

bem como por acadêmicos, professores e alunos, dos cursos de mestrado e doutorado em 

administração – gestão de projetos. A amostra desta pesquisa é do tipo survey aleatória simples, 

uma vez que é atribuído um número para cada elemento existente no universo. Posteriormente 
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se seleciona alguns desses números por meio de sorteio. Também é caracterizada como não 

probabilística, já que não há conhecimento sobre a probabilidade de ocorrência de todos os 

elementos da população.  

4.3.3 Definição do tamanho da amostra 

A estimativa da amostra mínima deste trabalho foi realizada por meio de dois métodos: 

(1) regra das 10 vezes (Barclay, Higgins & Thompson, 1995), que indica que o tamanho 

da amostra deve ser igual ou maior a: (a) 10 vezes o maior número de indicadores formativos 

usados para medir um único constructo; ou (b) 10 vezes o maior número de caminhos estruturais 

direcionados a um constructo particular no modelo estrutural. Esta regra é equivalente a dizer 

que o tamanho mínimo da amostra deve ser 10 vezes o número máximo de pontas de seta 

apontando para uma variável latente em qualquer lugar no modelo de caminho PLS – Partial 

Least Square. Para o presente modelo utilizado no estudo deve ser o equivalente a 110 respostas 

válidas; 

(2) pelo software G*Power v.3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2009). A 

ferramenta foi obtida no site http://www.gpower.hhu.de/, bem como os artigos que demonstram 

a utilização da ferramenta elaborados pelos autores Faul, Erdfelder, Lang e Buchner (2007; 

2009) citados nesta seção. Este software calcula a amostra ideal baseado no nível do poder 

estatístico desejado. Quando a hipótese nula do teste é de fato falsa, a mesma tem que ser 

rejeitada. O poder estatístico remete a ocorrência desta probabilidade (Faul, Erdfelder, Lang & 

Buchner, 2007).  

Utilizando-se do exemplo informado por Ringle, da Silva e Bido (2014), efetuou-se o 

procedimento de cálculo da amostra necessária. Uma vez selecionado a família de teste (Family 

Test) = Exact, seleciona-se o teste de regressão linear múltipla do tipo modelo randômico 

(Linear multiple regression, Random model). Também se seleciona o Tipo de Análise de Poder 

(Type of Power Analysis) = A priori: Cálculo do tamanho da amostra requerida – dado α, poder 

e tamanho do Efeito (A priori: Compute required sample size – given α, power, and effect size).  

Os parâmetros foram informados conforme segue: (1) Valor do critério de significância 

(α err prob) = 0,05 e (2) número de preditores (number of predictors) = 11. Utilizou-se a 

recomendação de Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2014b) para os parâmetros (3) tamanho do 

efeito f2 (Effect Size f2) = 0,15 e (4) poder estatístico (Power 1 - β err prob) = 0,80. O valor 
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calculado para o tamanho mínimo da amostra para os testes estatísticos do estudo foi de 125 

respostas válidas. Os detalhes informados podem ser observados na Figura 08 – Cálculo da 

Amostra - Software G*Power. Obteve-se 158 respostas válidas, valor este, maior que a amostra 

recomendada em ambos os métodos. 

 

Figura 08 – Cálculo da Amostra – Software G*Power 

 
Fonte: Autor 

4.3.4 Instrumento de pesquisa 

O questionário (Apêndice A) foi desenvolvido com base na literatura relativa aos eixos 

teóricos gestão do portfólio de projetos, alinhamento estratégico de TI e intensidade do uso da 

tecnologia. Captura informações sobre a organização e o respondente. O instrumento foi 

estruturado em um conjunto de 94 questões no total, divididas em três seções, a saber:  

Seção 1: Caracterização da organização e do respondente – composta por sete questões, 

objetiva caracterizar o perfil da organização e do respondente baseado no levantamento dos 

seguintes itens: nível de cargo do respondente, a região global que o respondente está 
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localizado, segmento de atuação da organização (tipo de indústria), tamanho da organização 

(porte), número aproximado de anos que a organização está estabelecida, número aproximado 

de anos que a organização possui gestão de portfólio de projetos de TI e intensidade do uso da 

tecnologia na organização. 

Seção 2: gestão de portfólio de projetos – Esta seção é composta por 48 questões que 

tem objetivo de identificar o grau de utilização dos processos de gestão de portfólio de projetos 

das organizações analisadas sob as perspectivas do modelo de Padovani e Carvalho (2016).  

Seção 3: Alinhamento estratégico de TI – Esta seção é composta por trinta e nove 

questões que tem o objetivo de medir o grau do alinhamento estratégico de TI com a área de 

negócios das organizações analisadas sob as dimensões do modelo de Luftman (Luftman et al, 

2015).  

O questionário da pesquisa foi submetido a um pré-teste para validação por profissionais 

que possuiam perfil similar a dos respondentes (alunos do programa de mestrado em 

administração – gestão de projetos da Uninove). Nestas validações, obteve-se um retorno sobre 

o tempo de resposta, facilidade de resposta, alinhamento quanto à teoria, dentre outros aspectos 

relevantes que contribuíram para o aperfeiçoamento do mesmo.  

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Nesta seção são detalhados os procedimentos de análise de dados que foram 

empregados, especificando-se os métodos estatísticos e a preparação dos dados. 

4.4.1 Definição dos métodos estatísticos a serem empregados 

Esta pesquisa utiliza o método quantitativo e é embasada na aplicação da estatística 

inferencial. Os testes utilizados são baseados no Modelo de Equações Estruturadas – MEE 

(Structure Modeling Equation – SEM) e utiliza o método dos Mínimos Quadrados Parciais - 

MQP (Partial Least Square – PLS), PLS-SEM, também conhecido como PLS path modeling. 

É utilizado para desenvolver teorias em pesquisas exploratórias. Durante o exame do modelo 

foca na explanação da variação da variável dependente. Os testes foram realizados com o 

software R versão 3.5.1 utilizando o package PLSPM versão 0.4.9 index, PLSDEPOT versão 

0.1.17, IBM SPSS Statistics versão 23 e SmartPLS versão 3.2.7. Estes aplicativos foram 
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escolhidos com base na facilidade de uso, facilidade de obtenção, custos relacionados, por 

serem muito utilizados no mercado profissional e acadêmico e pela capacidade de trabalhar 

especificamente com os testes necessários para o atendimento do protocolo estatístico para a 

realização da pesquisa. 

A utilização do PLS para a elaboração da MEE é indicada quando: (1) existe um 

conjunto de dados muito pequeno; (2) medidas não estão definidas e desenvolvidas; (3) teorias 

não estão totalmente desenvolvidas; (4) a distribuição dos dados é anormal; (5) existe grande 

quantidade de dados ordinais e categóricos; (6) aparecem indicadores formativos e reflexivos; 

e (7) o objetivo principal é prever a variável dependente (Hair et al, 2014b). A amostra obtida 

por meio do instrumento de pesquisa se caracteriza por todos os pontos mencionados com 

exceção do número cinco, o que justifica a utilização do PLS-SEM. Desta forma, fica 

estabelecido, como protocolo de testes estatísticos a serem realizados, os passos constantes do 

Quadro 10 – Protocolo de Realização dos Testes Estatísticos, recomendado por Ringo, da Silva 

e Bido (2014) e por Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2014b, 2017). 
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Quadro 10 – Protocolo de Realização dos Testes Estatísticos 
Análise do Modelo de Mensuração 

# Tipo Teste / Autor Objetivo / Referência Descrição/Detalhes 
1 Consistência Interna 

(Modelo Reflexivo) 
Alfa de Cronbach e 
Confiabilidade 
Composta / (Hair et al, 
2014b, 2017) 

Verifica a confiabilidade do modelo 
analisando se a amostra está livre de vieses e 
se as respostas são confiáveis (em seu 
conjunto) / AC > 0,70 e CC> 0,70 – em 
pesquisas exploratórias estes parâmetros 
foram considerados adequados. 

Observação dos valores de consistência interna. Alfa de 
Cronbach (AC) é baseado nas intercorrelações das 
variáveis. A Confiabilidade Composta (CC) prioriza as 
variáveis conforme suas confiabilidades, portanto é 
considerada a mais adequada. 

2 Validade Convergente 
(Modelo Reflexivo) 

AVE – Average 

Variance Extracted 
(Variâncias Médias 
Extraídas) / (Henseler, 
Ringle e Sinkovics, 
2009). 

Analisar as validades convergentes / AVE > 
0,50 - Critério de Fornell e Larcker (Henseler, 
Ringle e Sinkovics, 2009). 

AVE é a porção dos dados (nas respectivas variáveis) que 
é explicada por cada um dos constructos ou Variáveis 
Latentes (VLs), respectivos aos seus conjuntos de 
variáveis ou, em média, quanto as variáveis se 
correlacionam com seus respectivos constructos ou VLs 
positivamente. AVE é a média das cargas fatoriais 
elevada ao quadrado. 

3 Validade Discriminante 
(Modelo Reflexivo) 

Cargas cruzadas (Cross 

Loading) / (Chin, 1998) 
Analisar a validade discriminante / Valores 
das cargas maiores nas Variáveis Latentes 
(VLs) originais do que em outras. 

Validade Discriminante é o indicador de que as VLs (ou 
constructos) são independentes uns dos outros (Hair et al, 
2014b). Deve-se eliminar as variáveis que possuam AVE 
< 0,50. 
 

4 Validade Discriminante 
(Modelo Reflexivo) 

Critério de Fornell e 
Larcker / (Fornell & 
Larcker, 1981) 

Analisar a validade discriminante / A 
correlação de cada respectivo constructo deve 
ser menor que a raíz quadrada de cada AVE. 

Validade Discriminante é o indicador de que os 
constructos ou VLs são independentes uns os outros (Hair 
et al, 2014b). A análise é feita por meio da comparação 
das raízes quadradas dos valores das AVEs de cada 
constructo com as correlações (de Pearson) entre os 
constructos (ou VLs). 

5 Validade Discriminante 
(Modelo Reflexivo) 

Relação HTMT 
(Heterotrait-Monotrait) 
de correlações / (Hair et 
al, 2017) 

Analisar a validade discriminante / A 
abordagem HTMT é uma estimativa do que a 
verdadeira correlação entre dois constructos 
seria, se eles fossem perfeitamente medidos 
(correlação desatenuada). 

Um valor de HTMT acima de 0,90 sugere a falta de 
validade discriminante. Quando os constructos no modelo 
de caminho são conceitualmente mais distintos, um valor 
mais baixo e assim mais conservador do limite de 0,85 
parece justificado (Henseler et al, 2015).  
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6 Validade Convergente 
(Modelo Formativo) 

Teste da Validade 
Convergente / (Hair et al, 
2014b, 2017). 

Analisar validade convergente / Se traduz em 
um R2 de valor entre 0,81 e 0,64 no mínimo.  

Idealmente, uma magnitude de 0,80 ou acima é desejado. 
Se o constructo formativo apresentar um R2 menor que 
0,64 significará que que o mesmo não contribui o 
suficiente para o modelo. 

7 Verificação da 
Colinearidade entre 
indicadores (Modelo 
Formativo) 

Teste da Tolerância e 
VIF (Hair et al, 2014b, 
2017). 

Analisar a existência de colinearidade entre os 
indicadores do modelo formativo / (VIF – 
Variance Inflation Factor) que deve estar 
abaixo de de 5,00 e pela Tolerância que deve 
estar acima de 0,20. 

A tolerância que representa a variância de um indicador 
Formativo não explicado por outro indicador no mesmo 
bloco. A colinearidade é medida pelo fator de inflação da 
variância. 

8 Significância e Relevância 
- Outer Weights (Modelo 
Formativo)  

Outer Weights e Outer 

Loadings / (Hair et al, 
2014b, 2017). 
 

Compara os indicadores para se obter a 
contribuição relativa de cada um para o 
constructo / Outer Loading é alto (acima de 
0,50), o indicador é considerado como 
absolutamente importante. 

O peso externo (OW) é o resultado de uma regressão 
múltipla com o score da variável latente levando em 
consideração tanto as variáveis dependentes quanto as 
independentes. Indicadores sem significância não devem 
ser removidos automaticamente do modelo. Deve-se 
também considerar a contribuição absoluta que é dada 
pelo indicador formativo de carga externa (Outer Loading 
- OL) sempre fornecido junto com o indicador de OW.  

Análise do Modelo Estrutural 
9 Verificação da 

Colinearidade (Modelo 
Estrutural) 

Teste de Tolerância e 
VIF (Colinearidade) 
(Hair et al, 2014b, 2017). 

Analisar a existência de colinearidade entre os 
indicadores do modelo formativo / (VIF – 
Variance Inflation Factor) que deve estar 
abaixo de de 5,00 e pela Tolerância que deve 
estar acima de 0,20. 

A tolerância que representa a variância de um indicador 
Formativo não explicado por outro indicador no mesmo 
bloco. A colinearidade é medida pelo fator de inflação da 
variância. 

10 Valores e Significância - 
Coeficientes de Caminho 
(Modelo Estrutural) 

Teste t de Student / (Hair 
et al, 2014b, 2017) 

Avaliação das relações causais e 
significâncias das correlações e regressões / t 
>= 1,96. Deve-se interpretar que para os graus 
de liberdade elevados, valores acima de 1,96 
correspondem a p-valores <= 0,05 (entre -1,96 
e +1,96 corresponde à probabilidade de 95% e 
fora desse intervalo 5%, em uma distribuição 
normal). 

Como estamos lidando com correlações e regressões 
lineares, devemos avaliar se essas relações são 
significantes (p <= 0,05), pois para os casos de correlação 
de estabelece a hipótese nula (Ho) como r = 0 e para os 
casos de regressão se estabelece com Ho: Г = 0 
(coeficiente de caminho = 0). Se p > 0,05 se aceitam as 
Ho e deve-se repensar a inclusão de Variável Latente 
(VL) ou Variável Observável (VO) no MEE. 
Interpretação dos coeficientes de caminho tais como os 
betas (β) das regressões lineares simples ou ordinárias. 
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11 Coeficientes de 
Determinação de Pearson 
(R2) (Modelo Estrutural) 

Coeficientes de 
Determinação de 
Pearson (R2) / (Hair et al, 
2014b, 2017). 

É a medida de precisão preditiva mais comum 
para avaliação do modelo estrutural e verifica 
a porção da variância das variáveis endógenas 
indicando a qualidade do modelo ajustado.  / 
Seu valor varia de 0 a 1, sendo que valores 
mais próximos de 1 indicam altos níveis de 
precisão preditiva. 

Corresponde ao quadrado da correlação entre os valores 
previstos e reais dos constructos endógenos. Na pesquisa 
acadêmica focada em Marketing usualmente considera-se 
para o resultado de R2 as faixas de 0,750 = substancial, 
0,500 = moderado e 0,250 = fraco. 

12 Tamanho do Efeito (f2) 
(indicador de Cohen) 
(Modelo Estrutural) 

Tamanho do efeito (f2) 
ou indicador de Cohen / 
(Hair et al, 2014b, 2017) 

Avalia quanto cada constructo é “útil” para o 
ajuste do modelo / Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 
são respectivamente considerados pequenos, 
médios e grandes. 

É um indicador de qualidade de ajuste do modelo. O f2 é 
avaliado pela razão entre a parte explicada pelo modelo e 
a parte não explicada (f2 = R2/ (1- R2). Os valores de f2 
são obtidos pela leitura das comunalidades. 

13 Relevância Preditiva (Q2) 
(Stone-Geisser) (Modelo 
Estrutural) 

Validade Preditiva (Q2) 
(indicador de Stone-
Geisser) (Hair et al, 
2014b, 2017) 

Avaliar quanto o modelo se aproxima do que 
se esperava dele (ou a qualidade da predição 
do modelo ou acurácia do modelo ajustado). / 
Q2 > 0. 

É um indicador de qualidade de ajuste do modelo. Como 
critério de avaliação devem ser obtidos valores maiores 
que zero (Hair et al., 2014b). Um modelo perfeito teria Q2 
= 1 (mostra que o modelo reflete a realidade – sem erros). 
Os valores de Q2 são obtidos pela leitura da redundância 
geral do modelo. 

14 GoF (Goodness of Fit) 
(Modelo Estrutural) 

GoF (Goodness of Fit) / 
(Tenenhaus et al, 2005) 

Avaliar a qualidade geral do modelo por meio 
do indicador de ajuste / GoF > 0,36 
(Adequado). 

O índice de adequação do modelo (GoF) serve para 
modelos que possuem todos os constructos reflexivos 
(Tenenhaus et al., 2005). GoF é a raiz quadrada do 
produto de dois indicadores (média geométrica) entre o 
R2 médio (adequação do modelo estrutural) e a média 
ponderada das AVE (adequação do modelo de 
mensuração). 

15 Medida de ajuste do 
modelo - RMStheta 
(Modelo Estrutural) 

Root Mean Square 
Residual Covariance / 
(Henseler et al., 2014). 

Avaliar a qualidade geral do modelo por meio 
do indicador de ajuste / RMStheta < 0,12 
(Adequado). 

O índice de adequação do modelo é uma solução 
operacional concebido como um índice para validar o 
modelo de PLS globalmente. 

Fonte: Adaptado de Ringle et al (2014), Hair et al (2014b, 2017). 
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A correlação que esta pesquisa busca analisar é a relativa a variável latente independente 

Gestão de Portfólio de Projetos (PPM) na variável latente dependente Alinhamento Estratégico 

de Tecnologia da Informação visando o entendimento da força e influência da mesma. 

Adicionalmente busca-se entender a influência da variável moderadora intensidade do uso da 

tecnologia na organização nesta relação verificando-se também as variáveis de controle 

relativas ao tipo de indústria, porte, região do respondente, tempo de experiência em PPM e de 

estabelecimento da organização. O Quadro 11 – Correlações testadas – apresenta os testes 

realizados. 

 

Quadro 11 - Correlações testadas  
Constructos 
PPM  
(independente) 

• Alinhamento estratégico de TI (dependente) 

• Intensidade do uso da tecnologia na organização (moderadora); 
• Cargo do respondente (controle); 
• Segmento de atuação da organização (tipo de indústria) (controle); 
• Tamanho da organização (porte) (controle); 
• Região global do respondente (controle); 
• Tempo de experiência da organização em PPM (controle); 
• Tempo em que a organização está estabelecida (controle). 

Alinhamento estratégico  
de TI (dependente) 

Fonte: Autor 

4.5 MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

A matriz de amarração é um instrumento de análise que objetiva avaliar a coerência das 

relações estabelecidas entre as dimensões e decisões de encaminhamento de uma pesquisa. 

Apresenta uma síntese da pesquisa a ser desenvolvida e indica a consistência metodológica da 

intervenção científica focando na aderência entre as partes. Permite assim, uma visualização 

concreta do trabalho a ser efetivado, fornecendo uma abordagem sistêmica para o exame da 

qualidade do mesmo. De forma prática, verifica a adequação entre o quadro teórico, objetivos 

a serem atingidos, hipóteses formuladas e tratamento dos dados (Mazzon, 1981). Em linha com 

o exposto, a seguinte matriz de amarração foi desenvolvida: 
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Quadro 12 – Matriz de Amarração da Pesquisa 
Questão de Pesquisa Objetivo da Pesquisa Hipóteses da Pesquisa Levantamento / Análise de Dados Técnicas de Análise 

Qual a relação entre a 
Gestão de Portfolio de 
Projetos e o Alinhamento 
Estratégico de TI, 
considerando o efeito 
moderador da intensidade 
do uso da tecnologia nesta 
relação? 
 

Principal:  
Analisar a relação da 
gestão de portfólio 
de projetos e o 
alinhamento estratégico 
de TI. 

H0, H1 e H2 Caráter do Estudo: 
Descritivo/Explorátorio 
Abordagem Ampla / Restrita: 
Hipotética-Dedutiva / Quantitativa 
Método de Pesquisa:  Pesquisa 
Bibliográfica e Levantamento (survey) 
eletrônico 
Método de Coleta de Dados: 
Questionário eletrônico 
Universo: Empresas de diversos portes 
e segmentos da economia, do Brasil e 
do Exterior. 
População: Organizações que praticam 
a gestão de portfólio de projetos na 
área de TI. 
Amostragem: Survey aleatória simples 
e não probabilística. 
Instrumento de Pesquisa: Questionário 
Análise dos Dados: Estatística 
inferencial com aplicação da SEM 
(Structure Modeling Equation) 
utilizando-se do PLS (Partial Least 

Square) – PLS-SEM / PLS Path 

Modeling.  Utilizou-se o software R 
versão 3.5.1 e 3.5.2 com package 
PLSPM versão 0.4.9 index, 
PLSDEPOT versão 0.1.17, IBM SPSS 
Statistics versão 23 e SmartPLS versão 
3.2.7. 

(1) Análise de Mensuração: (I) Modelo de 
Reflexivo: a- Verificação da Consistência 
Interna – testes: Alfa de Cronbach e 
Confiabilidade Composta, b- Verificação da 
Validade Convergente – testes: Variâncias 
Médias Extraídas (AVE), c- Verificação da 
Validade Discriminante – testes: Cargas 
Cruzadas e Fornell & Larcker. (II)  Modelo 
Formativo: a- Verificação da Validade 
Convergente – testes: Validade 
Convergente, b- Verificação da 
Colinearidade entre indicadores – testes: 
Tolerância e VIF, c- Significância e 
Relevância - testes: Outer Weights e Outer 

Loadings. (2) Análise do Modelo Estrutural 
– testes: a-Verificação da Colinearidade, b- 
Tolerância e VIF (Colinearidade), c- 
Coeficientes de Caminho, d- Teste t de 
Student, e- Coeficientes de Determinação de 
Pearson (R2), f- Tamanho do Efeito (f2), g- 
Relevância Preditiva (Q2), h- GoF 
(Goodness of Fit), i- RMStheta. 

Especificos: 
Analisar a relação entre 
os processos de gestão 
de portfólio de projetos e 
o alinhamento 
estratégico de TI em 
organizações de diversos 
países, portes e 
segmentos industriais. 

H0, 1 - A gestão de 
portfólio de projetos de 
TI tem uma relação 
positiva com o 
alinhamento estratégico 
de TI. 

Verificar em que 
situações a gestão de 
portfólio de projetos 
mais contribui para o 
alinhamento estratégico 
de TI. 
Verificar a influência da 
moderação do uso da 
tecnologia – alto à baixo 
– nos resultados obtidos. 
 

H0, 2 - A intensidade do 
uso da tecnologia na 
organização afeta 
positivamente a relação 
da gestão de portfólio de 
projetos de TI com o 
alinhamento estratégico 
de TI. 

Fonte: Autor 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Neste capítulo são detalhados os resultados obtidos na pesquisa, em linha com os 

procedimentos metodológicos apresentados no Capítulo 4. Inicia-se com as explanações sobre 

a caracterização da amostra obtida e os procedimentos estabelecidos para validação da mesma 

e aprofunda-se com o detalhamento dos testes estatísticos efetuados, apresentação dos 

correspondentes resultados e implicações. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA OBTIDA 

A amostra totalizou 158 respostas, coletadas durante o período de 14/08/2018 a 

03/10/2018, tamanho de amostra superior ao calculado pelo software G*Power (Faul et al., 

2009) que determinou a necessidade de 125 respostas válidas. Nenhum questionário foi 

descartado uma vez que todos os respondentes estavam alinhados ao perfil demandado pela 

pesquisa. Neste procedimento de coleta não é possível saber quem são os respondentes e nem 

para quais organizações os mesmos trabalham uma vez que, por questões de sigilo, não foram 

recolhidas estas informações.  

Para caracterização da amostra foram analisados: o nível de cargo do respondente 

(NIVR1), a região global do respondente (RERES1), o segmento de atuação da organização 

(tipo de indústria) (TPIND1), o tamanho da organização (porte) (TORG1), o número de anos 

que a organização está estabelecida (NAEO1) e o tempo da organização em gestão de portfólio 

de projetos de TI (TOGPP1), todas variáveis de controle. Adicionalmente, como variável 

moderadora, coletou-se também a intensidade de uso da tecnologia na organização (IUTEC1).  

5.1.1 Nível de cargo do respondente (NIVR1) 

A distribuição dos respondentes por cargo da amostra está detalhada no Quadro 13 – 

Cargos dos Respondentes - Quantidade e Percentual.  
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Quadro 13 – Cargos dos Respondentes – Quantidade e Percentual 
Código Cargo Quantidade % 

1 Equipe do Projeto / Membros 5 3,16% 
2 Especialista em Projetos/Programas/Portfólio 11 6,96% 
3 Coordenador de Gestão de Projetos 5 3,16% 
4 Líder de Gestão de Projetos 11 6,96% 
5 Gerente de Projetos 26 16,46% 
6 Gerente de Programa 10 6,33% 
7 Gerente de Portfólio 4 2,53% 
8 Oficial de Gestão de Projetos 5 3,16% 
9 Executivo de Gestão de Projetos (Head/Diretor/VP) 9 5,70% 

10 Equipe de TI / Membros 3 1,90% 
11 Especialista de TI 8 5,06% 
12 Coordenador de TI (Sistemas, Infraestrutura, etc.) 3 1,90% 
13 Gerente de TI (Sistemas, Infraestrutura, etc.) 7 4,43% 
14 Executivo de TI (Head/Diretor/VP) 11 6,96% 
15 CIO - Chief Information Officer 5 3,16% 
16 CTO - Chief Technology Officer 3 1,90% 
17 Outros 32 20,25% 

Fonte: Autor 

 

Importante ressaltar que a camada executiva de respondentes correspondente a 65,19% 

(37,97% de gerentes e 27,22% de Diretores e acima) do total da amostra, número importante 

devido a característica da pesquisa que foca no entendimento das relações de PPM com o 

Alinhamento Estratégico de TI, assunto este usualmente abordado em camadas hierárquicas 

superiores nas organizações. Complementando, 32,28% dos respondentes possuíam cargos de 

coordenadores ou níveis abaixo (staff). Da amostra, 4 (2,53%) dos respondentes não 

identificaram seus cargos, ou seja, escolheram a opção “Outros” da escala, mas não informaram 

seus respectivos cargos no campo apropriado da pesquisa. A Figura 09 – Distribuição 

Quantitativa dos Cargos dos Respondentes aponta todos os respectivos cargos e quantidades de 

respondentes correspondentes. 
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Figura 09 – Distribuição Quantitativa dos Cargos dos Respondentes 

 
Fonte: Autor 

 

No Quadro 14 – Lista dos Cargos dos Respondentes – opção “Outros” pode-se verificar 

a relação dos cargos informados pelos 28 respondentes que informaram seus respectivos cargos 

no campo apropriado da pesquisa e os respectivos percentuais. Vale se atentar que destes 28 

respondentes, 17,86% informaram ocupar posições executivas sênior nas organizações (Chief 

Executive Officer – CEO, Chief Financial Officer – CFO ou Chief Audit Executive – CAE).  

 

Quadro 14 – Lista dos Cargos dos Respondentes – Opção “Outros” 
Cargo % Cargo % 
CEO 10,71% Product manager 3,57% 

CFO 3,57% Product Support Manager 3,57% 
Chief Audit Executive – CAE 3,57% Program Controls Manager - Portfolio 

Standards  

3,57% 

GIS and Quality Corporate Director 3,57% Project Lead 3,57% 
Controller 3,57% Project Manager – Consultant 3,57% 
Corporate Manager 3,57% Quality Manager 3,57% 
Global Head of Risk Management 3,57% Safety Assurance Manager 3,57% 
Managing Director 3,57% Security Manager 3,57% 
Delivery and Support Sr Manager 3,57% Student Trainee IT Consulting 3,57% 
Gestor financeiro 3,57% Consultor de Projetos 3,57% 
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Credit Manager 3,57% Business Analyst 3,57% 
PMO Manager 3,57% Financial Analyst (Senior) 3,57% 
Product manager 3,57% Independent consultant 3,57% 
Fonte: Autor 

5.1.2 Região global do respondente (RERES1) 

Outro ponto a ser apresentado é sobre a região global do respondente (RERES1). A 

grande maioria, 125 respondentes (79,11%), encontra-se na América Latina. Na sequência, 

empatados em termos de respostas, encontra-se a Europa e a América do Norte, ambas com 12 

respondentes (7,59%). A Figura 10 – Número e Percentual de Respondentes por Região Global 

apresenta a distribuição das respostas da pesquisa. 

 

Figura 10 - Número e Percentual de Respondentes por Região Global 

 
Fonte: Autor 

5.1.3 Segmento de atuação da organização (tipo de indústria) (TPIND1) 

O segmento de atuação das organizações dos respondentes (TPIND1) apresenta uma 

composição concentrada uma vez que 41 respondentes atuam em Finanças e Seguros (25,95%), 
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35 em Informação (22,15%), 20 em Outros Serviços (exceto administração pública) (12,66%) 

e 17 em Serviços Profissionais, Técnicos e Científicos (10,76%), totalizando nestes quatro 

segmentos 113 respondentes que é equivalente a 71,52% do total da amostra. O Quadro 15 – 

Quantidade e Percentual de Organizações por Segmento apresenta a distribuição dos 158 

respondentes nos segmentos da escala utilizada. 

  

Quadro 15 – Quantidade e Percentual de Organizações por Segmento 
Opção Cód. Descrição Qtde % 

1 72 Alojamento e Serviços alimentares 1 0,63% 
2 56 Serviços de Administ. e Suporte, Gestão de Resíduos e Remediação 3 1,90% 
3 11 Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça 2 1,27% 
4 71 Artes, Entretenimento e Recreação 0 0,00% 
5 23 Construção 1 0,63% 
6 61 Serviços Educacionais 5 3,16% 
7 52 Finanças e Seguros 41 25,95% 
8 62 Cuidados de Saúde e Assistência Social 3 1,90% 
9 51 Informação 35 22,15% 

10 55 Gestão de Empresas e Corporações 4 2,53% 
11 31 Manufatura 9 5,70% 
12 21 Mineração, Pedreiras e Extração de Petróleo e Gás 0 0,00% 
13 81 Outros Serviços (exceto Administração Pública) 20 12,66% 
14 54 Serviços Profissionais, Técnicos e Científicos 17 10,76% 
15 92 Administração Pública 6 3,80% 
16 53 Imóveis, Locação e Leasing 0 0,00% 
17 44 Comércio Varejista 6 3,80% 
18 48 Transporte e Armazenagem 2 1,27% 
19 22 Serviços de utilidade pública 3 1,90% 

Fonte: Autor 

5.1.4 Tamanho da organização (Porte) (TORG1) 

Estas organizações apresentam também grande concentração em relação ao porte 

(TORG1) uma vez que 129 respondentes afirmam trabalhar em grandes organizações, 

representando 81,65% do total da amostra. A Figura 11 – Porte das Organizações apresenta a 

distribuição das organizações da amostra conforme a escala adotada. 
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Figura 11 – Porte das Organizações 

 
Fonte: Autor 

5.1.5 Número de anos que a organização está estabelecida (NAEO1)  

O número aproximado de anos que as organizações dos respondentes estão estabelecidas 

(NAEO1) apresenta grande dispersão e está demonstrada nas Figuras 12, 13, 14 e 15 – Número 

aproximado de anos que as Organizações estão estabelecidas x Quantidade de organizações 

(Por Porte), respectivamente para os portes Micro, Pequeno, Médio e Grande. 

 

Figura 12 – Estabelecimento das Organizações – Por Porte (Micro) 

 

Fonte: Autor 
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As microempresas representam a menor parcela dos respondentes demonstrando grande 

dispersão uma vez que o número de anos de estabelecimento das organizações variam de 1 a 

30 anos para as 8 empresas obtidas na amostra. Da mesma forma ocorre a variação para as 9 

organizações de pequeno porte que coincidentemente variam em termos de tempo de 

estabelecimento de 1 a 30 anos (Figura 13) bem como as 12 organizações de médio porte que 

variam de 2 a 30 anos (Figura 14).  

 
Figura 13 – Estabelecimento das Organizações – Por Porte (Pequeno) 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 14 – Estabelecimento das Organizações – Por Porte (Médio) 

Fonte: Autor 

 
Coincidentemente, estes portes de organizações apresentaram um reduzido número de 

respondentes com variação máxima em termos de estabelecimento de 30 anos, demonstrando 
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grande dispersão em uma pequena quantidade amostral, não permitindo inferências e/ou 

analises adicionais. 

 
Figura 15 – Estabelecimento das Organizações – Por Porte (Grande) 

 
Fonte: Autor 

 

As organizações de grande porte representam 81,6% da amostra e apresentam uma 

dispersão extremamente ampla variando de 1 a 350 anos. Essa dispersão de anos e grande 

concentração do porte também não permitem comparações e/ou analises adicionais. 
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5.1.6 Tempo da organização em gestão de portfólio de projetos de TI (TOGPP1) 

O número aproximado de anos que as organizações dos respondentes de alguma forma 

gestionam os seus respectivos portfólios de projetos de TI (TOGPP1) também apresenta grande 

dispersão e está demonstrada nas Figuras 16, 17, 18 e 19 – Número aproximado de anos do 

PPM nas Organizações versus a Quantidade de organizações (Por Porte), respectivamente para 

os portes Micro, Pequeno, Médio e Grande. 

 

Figura 16 – Estabelecimento do PPM nas Organizações – Por Porte (Micro) 

 

Fonte: Autor 

 

Da mesma forma que informado anteriormente, para o item de anos de estabelecimento 

das organizações, o estabelecimento do PPM nas organizações se caracteriza da mesma forma, 

ou seja, apresenta grande dispersão em anos de estabelecimento para uma mesma distribuição 

em relação aos portes das organizações da amostra. 

 

Figura 17 – Estabelecimento do PPM nas Organizações – Por Porte (Pequeno) 

 

Fonte: Autor 
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Nas figuras 18 e 19 constata-se os o mesmo para as organizações de médio e grande 

porte.   

 

Figura 18 – Estabelecimento do PPM nas Organizações – Por Porte (Médio) 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 19 – Estabelecimento do PPM nas Organizações – Por Porte (Grande) 

 

Fonte: Autor 
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5.1.7 Intensidade de uso da tecnologia na organização (IUTEC1) 

E por fim, a variável moderadora intensidade de uso da tecnologia na organização 

(IUTEC1) apresentou também grande concentração no número de organizações apontadas 

pelos respondentes como de Alta Tecnologia (48,10%) seguida por Média-Alta Tecnologia 

(39,24%). Os segmentos apontados pelos respondentes para a intensidade de uso da tecnologia 

não corresponderam ao salientado pela escala de Hatzichronoglou (1997) – OECD, havendo 

discrepâncias quanto aos tipos de indústria detalhados pela escala e a amostra. O Quadro 16 – 

Distribuição dos Segmentos pela Intensidade de Uso da Tecnologia demonstra os quatro níveis, 

as categorizações apontadas por Hatzichronoglou (1997) – OECD, os respectivos segmentos 

apontados pelos respondentes, bem como a quantidade e percentual correspondente de respostas 

para cada nível.  

 
Quadro 16 - Distribuição dos Segmentos pela Intensidade de Uso da Tecnologia 
Intensidade 
de Uso da 
Tecnologia 

Segmentos classificados quanto a 
intensidade de uso da tecnologia 

conforme escala de 
Hatzichronoglou (1997) – OECD  

Segmentos apontados pelos 
respondentes 

Número de 
Organizações 

Alta 
Tecnologia 

Aeroespacial; Equipamentos de 
Computação; Drogas e Medicina; 
Equipamentos de Rádio, TV e 
Comunicações. 

Finanças e Seguros; Informação; 
Serviços de Administração e Suporte, 
Gestão de Resíduos e Remediação; 
Serviços Educacionais; Cuidados de 
Saúde e Assistência Social; Outros 
Serviços (exceto Administração 
Pública); Serviços Profissionais, 
Técnicos e Científicos; Administração 
Pública; Comércio Varejista; Serviços 
de utilidade pública; Gestão de 
Empresas e Corporações. 

76 (48,10%) 

Média-Alta 
Tecnologia 

Instrumentos Científicos; 
Veículos motores; Máquinas 
Elétricas (exceto equipamentos 
comuns); Química (exceto 
Drogas); Outros Transportes; 
Máquinas não elétricas. 

Finanças e Seguros; Informação; 
Serviços Educacionais; Cuidados de 
Saúde e Assistência Social; Outros 
Serviços (exceto Administração 
Pública); Serviços Profissionais, 
Técnicos e Científicos; Gestão de 
Empresas e Corporações; Alojamento 
e Serviços alimentares; Agricultura, 
Silvicultura, Pesca e Caça; 
Manufatura; Serviços de utilidade 
pública; Administração Pública; 
Comércio Varejista; Transporte e 
Armazenagem. 

62 (39,24%) 
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Média-
Baixa 

Tecnologia 

Produtos Plásticos e Borracha; 
Construção Naval e Reparação; 
Outras Manufaturas; Metais Não 
Ferrosos; Produtos minerais não 
metálicos; Produtos metálicos; 
Refinarias e Produtos de Petróleo; 
Metais ferrosos. 

Finanças e Seguros; Informação; 
Serviços de Administração e Suporte, 
Gestão de Resíduos e Remediação; 
Serviços Educacionais; Informação; 
Outros Serviços (exceto 
Administração Pública); Serviços 
Profissionais, Técnicos e Científicos; 
Administração Pública; Agricultura, 
Silvicultura, Pesca e Caça; 
Construção; Manufatura. 

18 (11,39%) 

Baixa 
Tecnologia 

Produtos de Papel e Impressão; 
Têxtil, Vestuário e Couro; 
Alimentos, Bebidas e Tabaco; 
Produtos e Mobiliário em 
madeira. 

Finanças e Seguros; Cuidados de 
Saúde e Assistência Social. 

2 (1,27%) 

Total 158 (100%) 
Fonte: Autor 

 

Outro ponto importante é a constatação de um mesmo segmento em diversos níveis de 

intensidade de uso da tecnologia, por exemplo, o de Finanças e Seguros que é mencionado nos 

quatro níveis de medição da escala. O Quadro 17 aponta a distribuição das respostas da amostra. 

 

Quadro 17 – Organizações por Segmento e Intensidade de Uso da Tecnologia 
Segmento Alta 

Tecnologia 
Média-

Alta 
Tecnologia 

Média-
Baixa 

Tecnologia 

Baixa 
Tecnologia 

Administração Pública 2 2 2  
Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça  1 1  
Alojamento e Serviços alimentares  1   
Artes, Entretenimento e Recreação     
Comércio Varejista 2 4   
Construção   1  
Cuidados de Saúde e Assistência Social 1 1  1 
Finanças e Seguros 24 14 2 1 
Gestão de Empresas e Corporações 3 1   
Imóveis, Locação e Leasing     
Informação 20 14 1  
Manufatura  6 3  
Mineração, Pedreiras, Extração de Petróleo e Gás     
Outros Serviços (exceto Administração Pública) 10 8 2  
Serviços Administração, Suporte, Gestão de 
Resíduos e Remediação 

1  2  

Serviços de utilidade pública 1 2   
Serviços Educacionais 2 1 2  
Serviços Profissionais, Técnicos e Científicos 10 5 2  
Transporte e Armazenagem  2   

Subtotal 76 62 18 2 
Total 158 

Fonte: Autor 
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5.2 PREPARAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS DADOS 

Os dados foram coletados via questionário eletrônico (QuestionPro), consolidados em 

uma planilha eletrônica e operacionalizados em linha com as escalas estabelecidas – vide seção 

sobre definição das escalas. A preocupação com a preparação dos dados residiu em quatro 

aspectos iniciais que visam testar a confiabilidade estatística dos dados primários obtidos a 

partir do instrumento de pesquisa caracterizando a amostra em questão: Tratamento de valores 

faltantes (Missing Values), análise da distribuição dos dados (Normalidade), verificação de 

dados discrepantes (Outliers) e o teste de padrão de respostas suspeitas (Suspicious Response 

Patterns). 

5.2.1 Análise de Missing Values 

Tem sido cada vez menos frequente a apuração de missing values devido a aplicação de 

questionários eletrônicos que não permitem a evolução para uma próxima questão sem que a 

questão corrente tenha sido respondida (Hair et al, 2014b). Entende-se por missing values os 

registros com dados perdidos devido à existência de uma ou mais variáveis inválidas por não 

estarem respondidas, ou por possuírem valores inválidos ou com incoerência nas respostas 

(Hair et al, 2014b). Visando não comprometer as análises estatísticas, os registros contendo 

missing values apurados foram eliminados da amostra por meio de procedimentos 

automatizados no software R versão 3.5.1 e devidamente documentados e armazenados.  

Sanchez (2013) explica que como outros pacotes de software estatísticos, o software R 

versão 3.5.1 é capaz de tratar missing values. No entanto, a maneira pela qual o software R 

versão 3.5.1 lida com os missing values exige uma mudança de pensamento, pois no R os dados 

faltantes aparecem como “NA” que não é uma string ou um valor numérico, mas um indicador 

de falta de sentido. Pode-se criar vetores com valores ausentes, no entanto, “NA” não pode ser 

usado em comparações. Em outros softwares, um valor “ausente” é atribuído a um valor 

numérico extremo (muito alto ou muito baixo). Como resultado, (1) os valores codificados 

como ausentes podem ser comparados com outros valores e (2) outros valores podem ser 

comparados com os ausentes. No software R versão 3.5.1, “NA” é usado para todos os tipos de 

dados perdidos, diferentemente de outros pacotes que podem representar os mesmos de maneira 

diferente (Sanchez, 2013).  
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Para minimizar o impacto deste tipo de ocorrência os dados foram tratados em quatro 

etapas: (1) apuração dos tipos de dados perdidos: identificação das respostas 6 - N/A or don’t 

know - em questões relativas a escala de Luftman (Luftman et al, 2015), (2) verificação da 

extensão dos dados perdidos: cálculo apurou um índice de 3,56% de missing values, (3) análise 

da aleatoriedade dos processos de perda de dados, e (4) atribuição de “NA” – valor este que o 

software R versão 3.5.1 trata os missing values, ou pela média, para tratativas nos software IBM 

SPSS Statistics versão 23 ou SmartPLS versão 3.2.7. Os missing values devem ser removidos 

da amostra quando atingem taxas superiores a 15% (Hair et al, 2014b). Desta forma, como a 

taxa relativa a missing values da amostra foi de 3,56% apenas, todos os missing values foram 

substituídos nos procedimentos estatísticos, garantindo a acuracidade das análises e permitindo 

que os missing values fossem ignorados. Foi possível a aplicação deste procedimento, pois o 

mesmo é recomendado para taxas de missing values inferiores a 5% (Hair et al, 2014b). Exceção 

a esta regra ocorre se houver concentração em um conjunto de questões. Lembrando que o 

número de casos sem dados perdidos deve ser suficiente para se utilizar a técnica estatística 

escolhida (Hair et al, 2014b). 

5.2.2 Análise da distribuição dos dados (Normalidade) 

A distribuição dos dados é uma preocupação de menor relevância, uma vez que o PLS-

SEM trata dados não paramétricos. No entanto, cabe informar que a amostra acusa uma 

distribuição não-normal. O teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e o teste de Shapiro-Wilks (S-

W) são projetados para testar a normalidade da amostra por meio de uma comparação da 

distribuição normal com a mesma média e desvio padrão da amostra. Ambos os testes indicam 

se a hipótese nula de dados normalmente distribuídos deve ser rejeitada ou não, fornecendo 

uma orientação limitada sobre se os dados estão distribuídos normalmente (Hair et al, 2014b). 

Os resultados dos testes demonstram p-valores (coluna sig.) abaixo de 0,001, ou seja, os dados 

não seguem uma distribuição normal (p < 0,001). Vide Tabela 08 – Testes de Normalidade. 

 

Tabela 08 - Testes de Normalidade 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística gl Sig. Estatística            gl Sig. 
NIVR1 ,167 158 ,000 ,892 158 ,000 
RERES1 ,443 158 ,000 ,606 158 ,000 
TPIND1 ,193 158 ,000 ,940 158 ,000 
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TORG1 ,481 158 ,000 ,479 158 ,000 
NAEO1 ,190 158 ,000 ,754 158 ,000 
TOGPP1 ,267 158 ,000 ,751 158 ,000 
IUTEC1 ,298 158 ,000 ,773 158 ,000 
X8 ,325 158 ,000 ,784 158 ,000 
X9 ,318 158 ,000 ,779 158 ,000 
X10 ,296 158 ,000 ,843 158 ,000 
X11 ,319 158 ,000 ,785 158 ,000 
X12 ,295 158 ,000 ,843 158 ,000 
X13 ,281 158 ,000 ,856 158 ,000 
X14 ,297 158 ,000 ,817 158 ,000 
X15 ,293 158 ,000 ,839 158 ,000 
X16 ,280 158 ,000 ,789 158 ,000 
X17 ,255 158 ,000 ,822 158 ,000 
X18 ,243 158 ,000 ,843 158 ,000 
X19 ,233 158 ,000 ,874 158 ,000 
X20 ,234 158 ,000 ,867 158 ,000 
X21 ,214 158 ,000 ,897 158 ,000 
X22 ,272 158 ,000 ,837 158 ,000 
X23 ,267 158 ,000 ,843 158 ,000 
X24 ,242 158 ,000 ,885 158 ,000 
X25 ,285 158 ,000 ,866 158 ,000 
X26 ,269 158 ,000 ,840 158 ,000 
X27 ,199 158 ,000 ,844 158 ,000 
X28 ,182 158 ,000 ,886 158 ,000 
X29 ,159 158 ,000 ,889 158 ,000 
X30 ,274 158 ,000 ,849 158 ,000 
X31 ,298 158 ,000 ,853 158 ,000 
X32 ,216 158 ,000 ,882 158 ,000 
X33 ,267 158 ,000 ,873 158 ,000 
X34 ,248 158 ,000 ,860 158 ,000 
X35 ,238 158 ,000 ,888 158 ,000 
X36 ,265 158 ,000 ,863 158 ,000 
X37 ,184 158 ,000 ,876 158 ,000 
X38 ,259 158 ,000 ,817 158 ,000 
X39 ,275 158 ,000 ,853 158 ,000 
X40 ,263 158 ,000 ,851 158 ,000 
X41 ,276 158 ,000 ,812 158 ,000 
X42 ,281 158 ,000 ,850 158 ,000 
X43 ,206 158 ,000 ,857 158 ,000 
X44 ,274 158 ,000 ,822 158 ,000 
X45 ,226 158 ,000 ,888 158 ,000 
X46 ,278 158 ,000 ,860 158 ,000 
X47 ,282 158 ,000 ,711 158 ,000 
X48 ,277 158 ,000 ,795 158 ,000 
X49 ,267 158 ,000 ,838 158 ,000 
X50 ,314 158 ,000 ,794 158 ,000 
X51 ,287 158 ,000 ,851 158 ,000 
X52 ,251 158 ,000 ,866 158 ,000 
X53 ,184 158 ,000 ,887 158 ,000 
X54 ,190 158 ,000 ,897 158 ,000 
X55 ,206 158 ,000 ,890 158 ,000 
X56 ,157 158 ,000 ,913 158 ,000 
X57 ,190 158 ,000 ,896 158 ,000 



 

 
 
 
 
 

102 

X58 ,173 158 ,000 ,910 158 ,000 
X59 ,269 158 ,000 ,857 158 ,000 
X60 ,158 158 ,000 ,901 158 ,000 
X61 ,146 158 ,000 ,893 158 ,000 
X62 ,150 158 ,000 ,905 158 ,000 
X63 ,161 158 ,000 ,911 158 ,000 
X64 ,164 158 ,000 ,912 158 ,000 
X65 ,166 158 ,000 ,901 158 ,000 
X66 ,169 158 ,000 ,906 158 ,000 
X67 ,157 158 ,000 ,917 158 ,000 
X68 ,151 158 ,000 ,912 158 ,000 
X69 ,206 158 ,000 ,851 158 ,000 
X70 ,161 158 ,000 ,911 158 ,000 
X71 ,152 158 ,000 ,913 158 ,000 
X72 ,215 158 ,000 ,900 158 ,000 
X73 ,209 158 ,000 ,898 158 ,000 
X74 ,146 158 ,000 ,907 158 ,000 
X75 ,172 158 ,000 ,877 158 ,000 
X76 ,210 158 ,000 ,902 158 ,000 
X77 ,162 158 ,000 ,882 158 ,000 
X78 ,194 158 ,000 ,888 158 ,000 
X79 ,147 158 ,000 ,923 158 ,000 
X80 ,191 158 ,000 ,894 158 ,000 
X81 ,152 158 ,000 ,913 158 ,000 
X82 ,143 158 ,000 ,917 158 ,000 
X83 ,178 158 ,000 ,893 158 ,000 
X84 ,171 158 ,000 ,886 158 ,000 
X85 ,174 158 ,000 ,915 158 ,000 
X86 ,160 158 ,000 ,919 158 ,000 
X87 ,186 158 ,000 ,900 158 ,000 
X88 ,181 158 ,000 ,901 158 ,000 
X89 ,152 158 ,000 ,909 158 ,000 
X90 ,189 158 ,000 ,903 158 ,000 
X91 ,217 158 ,000 ,886 158 ,000 
X92 ,230 158 ,000 ,879 158 ,000 
X93 ,147 158 ,000 ,916 158 ,000 
X94 ,166 158 ,000 ,911 158 ,000 
a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Fonte: Autor – Realizado no software IBM SPSS Statistics versão 23 

 

 Adicionalmente, segundo Hair et al (2014b), deve-se examinar duas medidas de 

distribuições: (1) Assimetria - (skewness) que demonstra até que ponto a distribuição de uma 

variável é simétrica. Um número maior que +1 ou menor que -1 indica que a distribuição é 

substancialmente distorcida, caracterizando-se como enviesada (distribuição de respostas 

relativa a uma variável se estende em direção à cauda direita ou esquerda da distribuição); e (2) 

curtose (Kurtosis) que é uma medida que verifica se a distribuição possui pico (uma distribuição 

muito estreita com a maioria das respostas no centro). Para curtose, a diretriz geral é que se o 

número for maior que + 1, a distribuição é muito alta. Da mesma forma, uma curtose de menos 
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de -1 indica uma distribuição que é muito plana. Quando ambos indicadores estão próximos de 

zero, o padrão das respostas é considerado uma distribuição normal. Distribuições exibindo 

assimetria e / ou curtose que excedam essas diretrizes são consideradas não normais. A amostra 

obtida por meio do instrumento de pesquisa é caracterizada como não normal (Hair et al, 

2014b), vide Tabela 09 – Assimetria e Curtose da Amostra. 

 

Tabela 09 – Assimetria e Curtose da Amostra 

Variável 
Assimetria Curtose 

Valor Status Valor Status 
NIVR1 ,146 NÃO NORMAL -1,464 NÃO NORMAL - PLANO 

RERES1 -1,740 NÃO NORMAL 5,019 NÃO NORMAL - PICO 
TPIND1 ,307 NÃO NORMAL -,283 NÃO NORMAL - PLANO 
TORG1 -2,351 NÃO NORMAL 4,401 NÃO NORMAL - PICO 
NAEO1 2,806 NÃO NORMAL 13,170 NÃO NORMAL - PICO 
TOGPP1 2,041 NÃO NORMAL 4,473 NÃO NORMAL - PICO 
IUTEC1 ,830 NÃO NORMAL ,064 NÃO NORMAL - PLANO 

X8 -1,227 NÃO NORMAL 1,012 NÃO NORMAL - PICO 
X9 -1,155 NÃO NORMAL ,773 NÃO NORMAL - PLANO 

X10 -,746 NÃO NORMAL -,494 NÃO NORMAL - PLANO 
X11 -1,250 NÃO NORMAL 1,383 NÃO NORMAL - PICO 
X12 -,875 NÃO NORMAL ,067 NÃO NORMAL - PLANO 
X13 -,705 NÃO NORMAL -,476 NÃO NORMAL - PLANO 
X14 -1,075 NÃO NORMAL ,800 NÃO NORMAL - PLANO 
X15 -,896 NÃO NORMAL ,243 NÃO NORMAL - PLANO 
X16 -1,275 NÃO NORMAL 1,441 NÃO NORMAL - PICO 
X17 -,852 NÃO NORMAL -,442 NÃO NORMAL - PLANO 
X18 -,735 NÃO NORMAL -,590 NÃO NORMAL - PLANO 
X19 -,549 NÃO NORMAL -,795 NÃO NORMAL - PLANO 
X20 -,437 NÃO NORMAL -1,084 NÃO NORMAL - PLANO 
X21 -,220 NÃO NORMAL -1,094 NÃO NORMAL - PLANO 
X22 -,854 NÃO NORMAL -,038 NÃO NORMAL - PLANO 
X23 -,755 NÃO NORMAL -,475 NÃO NORMAL - PLANO 
X24 -,329 NÃO NORMAL -1,079 NÃO NORMAL - PLANO 
X25 -,558 NÃO NORMAL -,739 NÃO NORMAL - PLANO 
X26 -,776 NÃO NORMAL -,522 NÃO NORMAL - PLANO 
X27 ,264 NÃO NORMAL -1,318 NÃO NORMAL - PLANO 
X28 ,014 NÃO NORMAL -1,323 NÃO NORMAL - PLANO 
X29 ,069 NÃO NORMAL -1,248 NÃO NORMAL - PLANO 
X30 -,743 NÃO NORMAL -,462 NÃO NORMAL - PLANO 
X31 -,797 NÃO NORMAL -,014 NÃO NORMAL - PLANO 
X32 -,516 NÃO NORMAL -,740 NÃO NORMAL - PLANO 
X33 -,592 NÃO NORMAL -,492 NÃO NORMAL - PLANO 
X34 -,482 NÃO NORMAL -1,082 NÃO NORMAL - PLANO 
X35 -,422 NÃO NORMAL -,889 NÃO NORMAL - PLANO 
X36 -,530 NÃO NORMAL -,920 NÃO NORMAL - PLANO 
X37 ,016 NÃO NORMAL -1,342 NÃO NORMAL - PLANO 
X38 -,901 NÃO NORMAL -,296 NÃO NORMAL - PLANO 
X39 -,652 NÃO NORMAL -,673 NÃO NORMAL - PLANO 
X40 -,577 NÃO NORMAL -,947 NÃO NORMAL - PLANO 
X41 -1,046 NÃO NORMAL ,231 NÃO NORMAL - PLANO 
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X42 -,835 NÃO NORMAL -,035 NÃO NORMAL – PLANO 
X43 -,152 NÃO NORMAL -1,468 NÃO NORMAL – PLANO 
X44 -,959 NÃO NORMAL ,057 NÃO NORMAL – PLANO 
X45 -,511 NÃO NORMAL -,661 NÃO NORMAL – PLANO 
X46 -,758 NÃO NORMAL -,197 NÃO NORMAL – PLANO 
X47 -1,613 NÃO NORMAL 1,965 NÃO NORMAL – PICO 
X48 -1,133 NÃO NORMAL ,495 NÃO NORMAL – PLANO 
X49 -,886 NÃO NORMAL -,122 NÃO NORMAL – PLANO 
X50 -1,148 NÃO NORMAL ,582 NÃO NORMAL – PLANO 
X51 -,692 NÃO NORMAL -,615 NÃO NORMAL – PLANO 
X52 -,481 NÃO NORMAL -1,021 NÃO NORMAL – PLANO 
X53 -,118 NÃO NORMAL -1,291 NÃO NORMAL – PLANO 
X54 ,322 NÃO NORMAL -,755 NÃO NORMAL – PLANO 
X55 ,328 NÃO NORMAL -1,050 NÃO NORMAL – PLANO 
X56 -,186 NÃO NORMAL -,684 NÃO NORMAL – PLANO 
X57 ,314 NÃO NORMAL -,740 NÃO NORMAL – PLANO 
X58 -,195 NÃO NORMAL -,559 NÃO NORMAL – PLANO 
X59 -,826 NÃO NORMAL ,057 NÃO NORMAL – PLANO 
X60 ,160 NÃO NORMAL -1,109 NÃO NORMAL – PLANO 
X61 ,024 NÃO NORMAL -1,114 NÃO NORMAL – PLANO 
X62 ,199 NÃO NORMAL -1,041 NÃO NORMAL – PLANO 
X63 ,079 NÃO NORMAL -,972 NÃO NORMAL – PLANO 
X64 -,081 NÃO NORMAL -,899 NÃO NORMAL – PLANO 
X65 -,010 NÃO NORMAL -1,153 NÃO NORMAL – PLANO 
X66 -,087 NÃO NORMAL -,968 NÃO NORMAL – PLANO 
X67 -,244 NÃO NORMAL -,810 NÃO NORMAL – PLANO 
X68 -,027 NÃO NORMAL -,994 NÃO NORMAL – PLANO 
X69 -,732 NÃO NORMAL -,386 NÃO NORMAL – PLANO 
X70 -,285 NÃO NORMAL -,825 NÃO NORMAL – PLANO 
X71 -,203 NÃO NORMAL -,890 NÃO NORMAL – PLANO 
X72 ,221 NÃO NORMAL -,397 NÃO NORMAL – PLANO 
X73 -,563 NÃO NORMAL -,384 NÃO NORMAL – PLANO 
X74 -,085 NÃO NORMAL -,961 NÃO NORMAL – PLANO 
X75 -,531 NÃO NORMAL -,671 NÃO NORMAL – PLANO 
X76 -,457 NÃO NORMAL -,642 NÃO NORMAL – PLANO 
X77 -,390 NÃO NORMAL -,957 NÃO NORMAL – PLANO 
X78 ,005 NÃO NORMAL -1,200 NÃO NORMAL – PLANO 
X79 -,042 NÃO NORMAL -,641 NÃO NORMAL – PLANO 
X80 ,224 NÃO NORMAL -,982 NÃO NORMAL – PLANO 
X81 -,185 NÃO NORMAL -,826 NÃO NORMAL – PLANO 
X82 -,273 NÃO NORMAL -,748 NÃO NORMAL – PLANO 
X83 -,331 NÃO NORMAL -,677 NÃO NORMAL – PLANO 
X84 -,559 NÃO NORMAL -,572 NÃO NORMAL – PLANO 
X85 -,357 NÃO NORMAL -,531 NÃO NORMAL – PLANO 
X86 -,151 NÃO NORMAL -,674 NÃO NORMAL – PLANO 
X87 -,027 NÃO NORMAL -,739 NÃO NORMAL – PLANO 
X88 -,028 NÃO NORMAL -1,134 NÃO NORMAL – PLANO 
X89 -,053 NÃO NORMAL -,958 NÃO NORMAL – PLANO 
X90 ,148 NÃO NORMAL -1,077 NÃO NORMAL – PLANO 
X91 ,298 NÃO NORMAL -1,074 NÃO NORMAL – PLANO 
X92 ,542 NÃO NORMAL -,707 NÃO NORMAL – PLANO 
X93 ,010 NÃO NORMAL -,818 NÃO NORMAL – PLANO 
X94 ,337 NÃO NORMAL -,779 NÃO NORMAL – PLANO 

Fonte: Autor – Realizado no software IBM SPSS Statistics versão 23 
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5.2.3 Verificação de valores discrepantes (Outliers)  

Outliers (valores discrepantes) são pontos de dados que se desviam marcadamente dos 

outros. A forma como lidamos com outliers pode levar-nos a uma falsa aceitação ou rejeição 

de hipóteses (Bollen & Jackman, 1990). Portanto, devemos ter cuidado, pois na maioria dos 

casos, a exclusão de outliers nos ajuda a sustentar as hipóteses uma vez que aumenta nossas 

chances de encontrar o que queremos encontrar (Cortina, 2002). As decisões sobre como 

definir, identificar e manipular outliers têm implicações importantes uma vez que tais decisões 

alteram conclusões substantivas, incluindo a presença ou ausência, direção e tamanho de um 

efeito ou relacionamento (Aguinis, Gottfredson & Joo, 2013). Utilizando-se o software IBM 

SPSS Statistics versão 23 foram aplicadas as técnicas de identificação de outliers Q-Q Plot / 

Stem-and-leaf. Como resultado, o Quadro 18 – Outliers Identificados demonstra a relação de 

variáveis, número de pontos identificados e respectivo limite superior/inferior. Os respectivos 

gráficos gerados pela ferramenta IBM SPSS Statistics versão 23 estão no Apêndice C.  

 

Quadro 18 – Outliers Identificados  
Variável Questão relativa à: Número 

de Pontos 
Limite 

RERES1 Região global de localização do respondente 9 Inferior 
NAEO1 Segmento da organização 8 Superior 
TORG1 Tamanho da organização (Porte) 10 Inferior 
TOGPP1 Tempo da organização em gestão de portfólio de projetos de TI 10 Superior 
IUTEC1 Intensidade de uso da tecnologia na organização 2 Superior 

X8 PPM - Conhecimento do Contexto Organizacional 7 Inferior 
X9 PPM - Conhecimento do Contexto Organizacional 7 Inferior 

X10 PPM - Conhecimento do Contexto Organizacional 4 Inferior 
X11 PPM – Identificação de Oportunidades 8 Inferior 
X13 PPM – Critério de Decisão 4 Inferior 
X14 PPM – Critério de Decisão 7 Inferior 
X16 PPM – Critério de Decisão 6 Inferior 
X32 PPM – Seleção, Priorização, Otimização e Sequenciamento 4 Inferior 
X33 PPM – Seleção, Priorização, Otimização e Sequenciamento 4 Inferior 
X45 PPM – Alocação de Recursos 4 Inferior 
X46 PPM – Alocação de Recursos 4 Inferior 
X47 PPM – Aprovação 6 Inferior 
X48 PPM – Aprovação 6 Inferior 
X50 PPM - Formação de Portfólio de Projetos 6 Inferior 
X51 PPM - Formação de Portfólio de Projetos 4 Inferior 
X56 Alinhamento Estratégico – Comunicação 4 Inferior 
X58 Alinhamento Estratégico – Comunicação 4 Inferior 
X59 Alinhamento Estratégico – Comunicação 4 Inferior 
X73 Alinhamento Estratégico – Governança 4 Inferior 
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X76 Alinhamento Estratégico – Governança 4 Inferior 
X83 Alinhamento Estratégico – Infraestrutura tecnológica 4 Inferior 
X85 Alinhamento Estratégico – Infraestrutura tecnológica 4 Inferior 

Fonte: Autor – Realizado no software IBM SPSS Statistics v23 

 

Outliers de erros são pontos de dados que estão a uma distância de outros pontos de 

dados porque são o resultado de imprecisões (Aguinis et al, 2013). Analisando-se cada um dos 

outliers identificados verifica-se que os mesmos não são oriundos de erros. Os mesmos retratam 

fenômenos observados e são aderentes as possibilidades inerentes a teoria não caracterizando 

erros ou imprecisões. Apesar de distantes de outros pontos de dados, estes outliers continuam 

sendo parte da população-alvo de interesse. Dessa forma, não se justifica a remoção dos 

mesmos. 

5.2.4 Teste de Padrão de Respostas Suspeitas (Suspicious Response Patterns). 

Para validar a existência do padrão de respostas suspeitas (Suspicious Response 

Patterns) da amostra, foram testados todos os itens dos constructos PPM e GAETI. A ideia foi 

a de identificar respostas que não possuam variância para cada um dos constructos, o que 

significa que o respondente não alterou a opção de resposta para os itens de cada constructo, 

configurando-se dessa forma como resposta suspeita (Hair et al, 2014b). Aplicando-se o teste 

de desvio padrão para avaliação da variância de todas as variáveis (SD=0) por meio dos recursos 

do software IBM SPSS Statistics versão 23 verificou-se que as mesmas não apresentaram 

anomalias, confirmando que todas as 158 respostas são válidas, não havendo, portanto, 

necessidade de remoções ou tratamentos de respostas na amostra. 

5.3 ANÁLISE DO MODELO DE MENSURAÇÃO (PLS-SEM) 

PLS-SEM se foca na análise da discrepância entre os valores das variáveis dependemtes 

observadas (no caso de variáveis manifestas) ou aproximadas (no caso de variáveis latentes) e 

nos valores previstos pelo modelo em questão. Pesquisadores usando PLS-SEM dependem de 

medidas que indicam a capacidade preditiva do modelo para avaliar a sua qualidade. A 

avaliação dos modelos de mensuração e do modelo estrutural é resultado da aplicação de um 

conjunto de critérios de avaliação não paramétricos (Hair et al., 2014b).  
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Quando da utilização do PLS-SEM o primeiro passo a se executar é a validação do 

modelo de mensuração. Para modelos Formativos avalia-se a Validade Convergente. Como 

modelos Formativos neste estudo temos o Grau de Alinhamento Estratégico de TI (GAETI1), 

a Intensidade de Uso da Tecnologia (IUTEC1 – variável moderadora) e as variáveis de controle. 

Modelos Reflexivos são verificados avaliando-se a Consistência Interna. No caso deste 

estudo temos o constructo Gestão de Portfólio de Projetos (PPM1). Estas validações devem ser 

feitas por meio da execução de três verificações: (a) análise da consistência interna, (b) 

checagem da validade convergente, e por fim, (c) verificação da validade discriminante (Hair 

et al., 2014b). Os subitens desta seção tratam especificamente destas validações. 

Importante ressaltar que validações dos modelos Reflexivos diferem das validações dos 

modelos Formativos (Hair et al, 2014b). Portanto, os testes dos mesmos são demonstrados 

separadamente nesta pesquisa, seguindo procedimentos específicos, próprios para a verificação.  

Outro ponto relevante a ser mencionado sobre o modelo é a abordagem utilizada para 

resolver os constructos multidimensionais (Higher Order). Esta resolução foi obtida por meio 

do software R versão 3.5.1 e aplicação do pacote PLSDEPOT versão 0.1.17.  Utilizou-se a 

abordagem de Sanchez (2013) denominada Two-Step Approach (patch approach) executando 

uma análise de componentes principais (estilo análise fatorial) com a aplicação do algoritmo 

NIPALS (Nonlinear Iterative Partial Least Squares). 

O algoritmo NIPALS foi desenvolvido por Wold (1966, 1975) em primeiro lugar para 

o PCA (Principle Component Analysis) e mais tarde para o PLS (Partial Least Square), ambos 

utilizados para a redução da dimensionalidade das variáveis componentes dos constructos de 

um modelo. NIPALS é o método mais comumente usado para calcular os componentes 

principais de um conjunto de dados. Gera resultados mais precisos numericamente quando 

comparado com o SVD (Singular Value Decomposition) da matriz de covariância, no entanto, 

é mais lento para efetuar os cálculos (Sanchez, 2013). 

Uma vez aplicado o algoritmo NIPALS, solucionou-se os constructos Low Order, 

retendo-se o primeiro componente como score que foi submetido no software SmartPLS versão 

3.2.7 como indicador dos constructos High Order. Os testes também respeitaram a 

recomendação de Hair et al (2014b, 2017) para execução de Bootstrapping com geração de 

5.000 amostras. A Figura 20 – Modelo PLS-SEM – High Order Construct Resolvido apresenta 

o modelo com a execução do algoritmo PLS sem a aplicação de Bootstrapping. 
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Figura 20 - Modelo PLS-SEM – High Order Construct Resolvido 

 
Fonte: Autor – Realizado no software SmartPLS versão 3.2.7 

 

O Quadro 19 demonstra os parâmetros gerais utilizados no software SmartPLS versão 

3.2.7 para a execução dos testes do modelo de mensuração deste estudo. 

 

Quadro 19 – Parâmetros utilizados nos Testes Estatísticos (SmartPLS versão 3.2.7) 
Data file Settings 

Data file Data_PCA [158 records] 

Missing value marker None (Already solved) 

Data Setup Settings 

Algorithm to handle missing data Mean Replacement 

Weighting Vector - 

PLS Algorithm Settings 

Data metric Mean 0, Var 1 

Initial Weights 1 

Max. number of iterations 300 

Stop criterion 7 

Use Lohmoeller settings? No 

Weighting scheme Path 

Bootstrapping Settings 

Complexity Complete Bootstrapping 

Confidence interval method Bias-Corrected and Accelerated (BCa) Bootstrap 

Parallel processing Yes 

Samples 5000 

Sign changes No Sign Changes 

Significance level 0.05 
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Test type Two Tailed 

Construct Outer Weighting Mode Settings 

Controle Automatic 

GAETI Automatic 

IUTEC Automatic 

Moderating Effect 1 Automatic 

PPM Automatic 
Fonte: Autor 

5.3.1 Verificação da Consistência Interna (Modelo Reflexivo) 

O primeiro teste a ser executado é relativo a verificação da confiabilidade da 

consistência interna. O teste tradicional para esta validação é o Alfa de Cronbach (AC), que 

fornece uma estimativa da confiabilidade com base nas intercorrelações das variáveis 

indicadoras observadas. O Alpha de Cronbach (AC) é sensível ao número de itens na escala e 

geralmente tende a subestimar a confiabilidade da Consistência Interna. Devido a esta limitação 

é importante aplicar um teste adicional, o qual é referido como teste de Confiabilidade 

Composta (CC) (Hair et al, 2014b). 

 

5.3.1.1 Teste de Alfa de Cronbach (AC) 

 

O Alfa de Cronbach (AC) pressupõe que todos os indicadores são igualmente 

confiáveis, ou seja, que todos os indicadores têm cargas externas iguais na construção. Mas o 

PLS-SEM prioriza os indicadores de acordo com sua confiabilidade individual. Além disso, o 

Alfa de Cronbach (AC) é sensível ao número de itens na escala e geralmente tende a subestimar 

a confiabilidade da consistência interna. Como tal, pode ser usado como uma medida 

conservadora (Hair et al, 2014b).   

Observa-se que o valor de consistência interna Alfa de Cronbach (AC) é baseado nas 

intercorrelações das variáveis. Este teste, portanto, checa a confiabilidade do modelo analisando 

se a amostra está livre de vieses e se as respostas são confiáveis em seu conjunto (Ringle et al, 

2014). Teoricamente, os valores de AC podem assumir valores de 0,0 a 1,0, embora seja 

improvável que atinja um desses valores extremos (Devellis, 2016). Valores mais altos 

representam maior confiabilidade e valores menores que 0,6 representam que o modelo não 

possui consistência interna (Hair et al, 2014). Se alfa é negativo, algo está errado, e um 
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problema provável são as correlações negativas (ou covariâncias) entre os itens. Se isso ocorrer, 

é necessário reverter ou excluir itens (Devellis, 2016). 

Conforme descrito por Devellis (2016), o valor 0,70 é um limite inferior aceitável para 

AC, mas não é incomum ver escalas publicadas com AC inferiores. Diferentes metodologistas 

e investigadores começam a se contorcer em diferentes níveis de AC. Devellis (2016) define o 

seguinte: abaixo de 0,60, inaceitável; entre 0,60 e 0,65, indesejável; entre 0,65 e 0,70, 

minimamente aceitável; entre 0,70 e 0,80, respeitável; entre 0,80 e 0,90, muito bom; e muito 

acima de 0,90, deve-se considerar o encurtamento da escala. Devellis (2016) também enfatiza 

que esses são agrupamentos subjetivos de valores de AC que não podem ser defendidos em 

bases estritamente racionais. No entanto, estes refletem a experiência do pesquisador e parecem 

se sobrepor substancialmente a outras avaliações.  

O teste de Alpha de Cronbach (AC) foi realizado por meio do software SmartPLS versão 

3.2.7 e apresentou os resultados demonstrados na Tabela 10 – Resultados do Teste Alpha de 

Cronbach, para o constructo Reflexivo do modelo (PPM1). Pode-se observar que o teste 

apresentou um valor de 0,942. Demonstra, portanto, um valor 0,042 acima de 0,900 

recomendado para ser considerado muito bom. Neste caso, poderia ser elegível para uma análise 

de encurtamento da escala. No entanto, devido ao pequeno valor apurado acima, após análise 

de todas as variáveis da escala, optou-se por se manter a mesma inalterada, entendendo-se o 

modelo como confiável. Adicionalmente, é importante mencionar a inexistência da pretensão 

de se reduzir as escalas aplicadas, uma vez que as mesmas são validadas internacionalmente e 

é de interesse aplicá-las na íntegra. 

 

Tabela 10 – Resultados do Teste Alpha de Cronbach 
Constructo Teste: Alpha de Cronbach (Bootstrapping) Confidence Intervals 

Original Sample Sample Mean St. Dev. T Statistics P Value 2.5% 97.5% 
PPM1 0.942 0.941 0.008 116.165 0.000 0.924 0.955 

Fonte: Autor 

 

5.3.1.2 Teste de Confiabilidade Composta 

 

A Confiabilidade Composta (CC) prioriza as variáveis conforme suas confiabilidades, 

portanto é considerada a mais adequada para efetuar a verificação da Consistência Interna 

(Ringle et al, 2014). Em pesquisas exploratórias, com a utilização de PLS-SEM a 

Confiabilidade Composta (CC) é considerada “aceitável” quando os valores obtidos nos testes 



 

 
 
 
 
 

111 

das variáveis estão entre 0,60 e 0,70 e “satisfatória” quando os valores estão entre 0,70 e 0,90 

(Nunally & Bernstein, 1994). Valores acima de 0,90, e definitivamente maiores que 0,95, não 

são desejáveis, uma vez que indicam que todos os indicadores estão mensurando o mesmo 

fenômeno e provavelmente não são uma medida válida para o constructo (Hair et al, 2014b). 

Da mesma forma, valores inferiores a 0,60 indicam falta de consistência na Confiabilidade 

Composta. Outro ponto relevante a informar é que, constructos formados por apenas um 

indicador, apresentarão valor de 1, o que não necessariamente poderá ser interpretado como 

constructo de confiabilidade máxima (Hair et al, 2014b). O teste de Confiabilidade Composta 

(CC) foi realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou os resultados 

demonstrados na tabela 11 – Resultados do Teste de Confiabilidade Composta, para o 

constructo Reflexivo do modelo (PPM1). Pode-se observar que o teste apresentou valor dentro 

do limite máximo recomendado para que o mesmo não seja considerado como de mensuração 

de mesmo fenômeno, podendo ser considerado no limite da confiabilidade. 

 

Tabela 11 – Resultados do Teste de Confiabilidade Composta 
Constructo Teste: Confiabilidade Composta (Bootstrapping) Confidence Intervals 

Original Sample Sample Mean St. Dev. T Statistics P Value 2.5% 97.5% 
PPM1 0.950 0.950 0.007 144.180 0.000 0.935 0.961 

Fonte: Autor 

5.3.2 Verificação da Validade Convergente (Modelo Reflexivo) 

A validade convergente verifica o quanto em média e de forma positiva as variáveis se 

correlacionam com seus constructos. Usando o modelo de amostragem de domínio, os 

indicadores de uma construção reflexiva são tratados com diferentes abordagens para medir o 

mesmo constructo. Portanto, os itens que são indicadores (medidas) de um constructo específico 

devem convergir ou compartilhar uma alta proporção de variação. Para estabelecer validade 

convergente, os pesquisadores consideram as cargas externas dos indicadores, bem como a 

média da variância extraída. Esta verificação é chamada comumente de indicador de 

confiabilidade do modelo e o teste aplicado é o de Variâncias Médias Extraídas (AVE – Average 

Variance Extracted) (Hair et al, 2014b). 
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5.3.2.1 Teste de Variâncias Médias Extraídas (AVE – Average Variance 

Extracted) 

 
AVE é a porção dos dados (nas respectivas variáveis) que é explicada por cada um dos 

constructos ou Variáveis Latentes (VLs), respectivos aos seus conjuntos de variáveis ou, em 

média, quanto as variáveis se correlacionam com seus respectivos constructos ou VLs 

positivamente. AVE é a média das cargas fatoriais elevada ao quadrado. Com este teste 

objetiva-se analisar as validades convergentes (AVE > 0,50) (Henseler et al, 2009; Hair et al, 

2014b). O teste AVE foi realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou o 

resultado demonstrado na Tabela 12 – Resultado do Teste de Variâncias Médias Extraídas para 

o constructo Reflexivo do modelo (PPM1). Pode-se observar que o teste apresentou valor dentro 

da variação recomendada, demonstrando a confiabilidade do modelo. 

 

Tabela 12 – Resultados do Teste de Variâncias Médias Extraídas 
Constructo Teste: AVE – Average Variance Extracted (Bootstrapping) Confidence Intervals 

Original Sample Sample Mean St. Dev. T Statistics P Value 2.5% 97.5% 
PPM1 0.636 0.635 0.031 20.354 0.000 0.570 0.693 

Fonte: Autor 

5.3.3 Verificação da Validade Discriminante (Modelo Reflexivo) 

Validade discriminante é a medida em que um constructo é verdadeiramente distinto de 

outros constructos por padrões empíricos (Valores das cargas maiores nas Variáveis Latentes - 

VLs). Assim, estabelecer validade discriminante implica que um constructo é único e captura 

fenômenos não representados por outros constructos no modelo (Hair et al, 2014b). Verifica-se 

se a correlação de cada respectivo constructo é menor que a raiz quadrada de cada AVE. Deve-

se eliminar as variáveis que possuam AVE < 0,50 (Ringle et al, 2014). Duas medidas de 

validade discriminante foram utilizadas: Teste de Cargas Cruzadas e Teste de Fornell e Larcker. 

 

5.3.3.1 Teste de Cargas Cruzadas (Cross Loading) 

 
O teste de Cargas Cruzadas avalia se as relações entre os indicadores mensuráveis e seus 

respectivos constructos (carga externa) de um indicador do constructo a qual está associado é 

maior que as cargas deste mesmo indicador em outros constructos. Valores elevados, acima de 

0,700 indicam confiabilidade. O teste foi realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 
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e apresentou os resultados demonstrados na Tabela 13 – Resultados do Teste de Cargas 

Cruzadas para o constructo Reflexivo do modelo (PPM1). Pode-se observar que o teste 

apresentou valores dentro da variação recomendada, com exceção de seis indicadores dentro 

dos 48 analisados, que apresentaram valores inferiores ao mínimo recomendado, à saber: 

indicadores X24 e X27 pertencentes a variável PPM1-6-EV e indicadores X32, X33, X34 e 

X35 pertencentes a variável PPM1-5-SPOS. No entanto, com base nos resultados obtidos nos 

outros testes efetuados, de forma geral, julgou-se pertinente manter-se o modelo inalterado, 

preservando-se as escalas, o que é de interesse da pesquisa. 
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Tabela 13 – Resultados do Teste de Cargas Cruzadas (PPM1) 
Cargas Cruzadas - Modelo Reflexivo (PPM1)          

Variável  PPM1-1-KOC PPM1-2-OI PPM1-3-DEC PPM1-4-CL PPM1-5-SPOS PPM1-6-EV PPM1-7-BAL PPM1-8-APP PPM1-9-RA PPM1-10-FP PPM1-11-PPMI 

PPM1-1-KOC X8 0.860 0.410 0.634 0.414 0.476 0.523 0.458 0.414 0.401 0.488 0.479 

PPM1-1-KOC X9 0.760 0.351 0.505 0.432 0.480 0.499 0.397 0.393 0.528 0.436 0.373 

PPM1-1-KOC X10 0.799 0.342 0.529 0.434 0.465 0.465 0.491 0.319 0.366 0.463 0.465 

PPM1-2-OI X11 0.402 0.830 0.533 0.433 0.470 0.403 0.438 0.467 0.489 0.459 0.422 

PPM1-2-OI X12 0.352 0.824 0.493 0.451 0.467 0.447 0.414 0.535 0.381 0.546 0.407 

PPM1-3-DEC X13 0.513 0.506 0.790 0.479 0.526 0.532 0.469 0.562 0.556 0.618 0.468 

PPM1-3-DEC X14 0.614 0.542 0.877 0.496 0.594 0.590 0.502 0.534 0.495 0.624 0.582 

PPM1-3-DEC X15 0.540 0.513 0.786 0.543 0.634 0.584 0.546 0.448 0.456 0.562 0.531 

PPM1-3-DEC X16 0.578 0.501 0.821 0.397 0.616 0.596 0.418 0.589 0.550 0.595 0.453 

PPM1-3-DEC X17 0.556 0.456 0.785 0.486 0.569 0.682 0.390 0.532 0.414 0.576 0.460 

PPM1-4-CL X18 0.430 0.471 0.527 0.798 0.518 0.402 0.473 0.496 0.429 0.442 0.432 

PPM1-4-CL X19 0.445 0.554 0.520 0.844 0.549 0.471 0.495 0.448 0.478 0.508 0.464 

PPM1-4-CL X20 0.427 0.361 0.417 0.837 0.517 0.494 0.497 0.403 0.367 0.465 0.450 

PPM1-4-CL X21 0.416 0.338 0.456 0.778 0.462 0.460 0.493 0.314 0.365 0.411 0.377 

PPM1-6-EV X22 0.527 0.412 0.680 0.462 0.616 0.785 0.460 0.558 0.598 0.566 0.509 

PPM1-6-EV X23 0.486 0.447 0.505 0.374 0.507 0.772 0.303 0.446 0.485 0.511 0.456 

PPM1-6-EV X24 0.337 0.246 0.382 0.342 0.502 0.673 0.410 0.330 0.324 0.412 0.365 

PPM1-6-EV X25 0.433 0.338 0.452 0.438 0.585 0.768 0.501 0.307 0.482 0.501 0.464 

PPM1-6-EV X26 0.519 0.472 0.655 0.478 0.627 0.745 0.486 0.534 0.465 0.563 0.445 

PPM1-6-EV X27 -0.077 -0.067 -0.260 -0.102 -0.121 -0.257 -0.075 -0.166 -0.160 -0.253 -0.161 

PPM1-5-SPOS X28 0.431 0.510 0.548 0.522 0.737 0.519 0.587 0.438 0.458 0.532 0.511 

PPM1-5-SPOS X29 0.426 0.493 0.512 0.495 0.737 0.513 0.652 0.412 0.479 0.603 0.558 

PPM1-5-SPOS X30 0.404 0.387 0.640 0.371 0.732 0.637 0.431 0.415 0.475 0.584 0.436 

PPM1-5-SPOS X31 0.502 0.435 0.594 0.501 0.788 0.611 0.512 0.547 0.609 0.551 0.482 

PPM1-5-SPOS X32 0.398 0.317 0.455 0.406 0.665 0.485 0.538 0.354 0.463 0.410 0.442 

PPM1-5-SPOS X33 0.408 0.340 0.516 0.428 0.693 0.627 0.458 0.506 0.604 0.579 0.505 

PPM1-5-SPOS X34 0.369 0.410 0.422 0.438 0.684 0.451 0.463 0.430 0.525 0.554 0.556 
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PPM1-5-SPOS X35 0.407 0.331 0.433 0.431 0.670 0.454 0.466 0.424 0.593 0.550 0.418 

PPM1-7-BAL X36 0.513 0.488 0.590 0.587 0.675 0.594 0.922 0.434 0.547 0.584 0.484 

PPM1-7-BAL X37 0.497 0.448 0.445 0.499 0.630 0.437 0.897 0.366 0.447 0.508 0.559 

PPM1-9-RA X38 0.415 0.406 0.471 0.383 0.617 0.437 0.368 0.509 0.792 0.550 0.479 

PPM1-9-RA X39 0.385 0.334 0.401 0.350 0.589 0.516 0.445 0.392 0.784 0.484 0.466 

PPM1-9-RA X40 0.460 0.372 0.491 0.327 0.612 0.473 0.462 0.460 0.843 0.519 0.460 

PPM1-9-RA X41 0.402 0.447 0.470 0.240 0.457 0.417 0.334 0.503 0.717 0.518 0.397 

PPM1-9-RA X42 0.464 0.458 0.510 0.412 0.579 0.575 0.477 0.503 0.774 0.586 0.402 

PPM1-9-RA X43 0.305 0.424 0.362 0.440 0.496 0.335 0.396 0.493 0.571 0.560 0.452 

PPM1-9-RA X44 0.199 0.220 0.288 0.231 0.275 0.308 0.130 0.403 0.528 0.256 0.249 

PPM1-9-RA X45 0.385 0.325 0.433 0.457 0.515 0.516 0.465 0.415 0.648 0.465 0.418 

PPM1-9-RA X46 0.096 0.124 0.202 0.205 0.175 0.231 0.096 0.291 0.299 0.205 0.162 

PPM1-8-APP X47 0.509 0.550 0.657 0.460 0.578 0.572 0.416 0.930 0.578 0.683 0.508 

PPM1-8-APP X48 0.350 0.572 0.555 0.490 0.569 0.524 0.402 0.921 0.625 0.629 0.446 

PPM1-10-FP X49 0.501 0.526 0.657 0.503 0.616 0.621 0.506 0.675 0.560 0.857 0.555 

PPM1-10-FP X50 0.550 0.576 0.658 0.487 0.647 0.618 0.529 0.654 0.645 0.859 0.538 

PPM1-10-FP X51 0.433 0.498 0.565 0.401 0.658 0.581 0.510 0.554 0.643 0.855 0.535 

PPM1-10-FP X52 0.440 0.438 0.583 0.502 0.659 0.510 0.484 0.499 0.508 0.795 0.632 

PPM1-11-PPMI X53 0.477 0.433 0.524 0.464 0.556 0.510 0.492 0.462 0.497 0.558 0.819 

PPM1-11-PPMI X54 0.479 0.429 0.532 0.439 0.570 0.523 0.478 0.448 0.517 0.589 0.885 

PPM1-11-PPMI X55 0.429 0.414 0.511 0.448 0.616 0.499 0.481 0.403 0.482 0.557 0.840 

 

Abaixo do valor mínimo  

Em linha com o esperado  

Fonte: Autor 
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5.3.3.2 Teste de Fornell & Larcker  

 

A análise é feita por meio da comparação das raízes quadradas dos valores das AVEs 

de cada constructo com as correlações (de Pearson) entre os constructos (ou VLs), ou seja, a 

raiz quadrada da AVE de cada constructo deve ser maior do que o valor das cargas cruzadas 

deste mesmo constructo (Ringle et al, 2014). O teste foi realizado por meio do software 

SmartPLS versão 3.2.7 e MS-Excel 2016 MSO v16.0 e apresentou os resultados demonstrados 

na Tabela 14 – Resultados do Teste de Fornell & Larcker (Cargas Cruzadas x Raiz Quadrada 

da AVE do constructo), para o constructo Reflexivo do modelo (PPM1). Pode-se observar que 

o teste apresentou, de forma geral, valores dentro da variação recomendada, demonstrando a 

confiabilidade do modelo. Apenas os valores demarcados com fundo em cinza demonstraram 

pequena variação em relação ao parâmetro utilizado. É de interesse a manutenção das escalas 

originais da pesquisa, portanto a opção foi a de manter as mesmas inalteradas. 

 

Tabela 14 – Resultados do Teste de Fornell & Larcker 

Constructo: PPM1             
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PPM1-1-KOC 0.652 0.807 0.807           

PPM1-10-FP 0.709 0.842 0.573 0.842          

PPM1-11-PPMI 0.720 0.849 0.544 0.669 0.849         

PPM1-2-OI 0.684 0.827 0.456 0.607 0.501 0.827        

PPM1-3-DEC 0.660 0.812 0.691 0.733 0.615 0.621 0.812       

PPM1-4—CL 0.664 0.815 0.528 0.562 0.530 0.535 0.591 0.815      

PPM1-5-SPOS 0.510 0.714 0.587 0.765 0.684 0.566 0.724 0.630 0.714     

PPM1-6-EV 0.479 0.692 0.615 0.694 0.602 0.514 0.734 0.560 0.755 0.692    

PPM1-7-BAL 0.827 0.909 0.555 0.603 0.570 0.515 0.573 0.600 0.718 0.572 0.909   

PPM1-8-APP 0.857 0.926 0.466 0.710 0.516 0.606 0.656 0.513 0.620 0.593 0.442 0.926  

PPM1-9-RA 0.464 0.681 0.535 0.701 0.588 0.527 0.609 0.506 0.737 0.638 0.549 0.649 0.681 

Fonte: Autor 

 

5.3.3.3 Relação HTMT (Heterotrait-Monotrait) de correlações 

 

A abordagem Heterotrait-Monotrait – HTMT é uma estimativa do que a verdadeira 

correlação entre dois constructos seria, se eles fossem perfeitamente medidos. Esta verdadeira 
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correlação é também referida como correlação desatenuada. Uma correlação desatenuada entre 

dois constructos próximas a 1 indica a falta de validade discriminante (Hair et al, 2017). 

O valor limiar de 0,90 é sugerido se o modelo de caminho inclui constructos que são 

conceitualmente muito semelhantes. Em outras palavras, um valor de HTMT acima de 0,90 

sugere a falta de validade discriminante. Quando os constructos no modelo de caminho são 

conceitualmente mais distintos, um valor mais baixo e assim mais conservador do limite de 

0,85 parece justificado (Henseler et al, 2015).  

Além disso, o HTMT pode servir como base de um teste estatístico de validade 

discriminante. No entanto, como o PLS-SEM não depende de quaisquer suposições 

distribucionais, testes de significância paramétricos padrão não podem ser aplicados para testar 

se a estatística HTMT é significativamente diferente de 1. Os pesquisadores têm que confiar 

em um procedimento chamado inicialização para derivar uma distribuição do HTMT (Hair et 

al, 2017). O teste foi realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou os 

resultados demonstrados na Tabela 15 – Resultados do Teste HTMT para o constructo 

Reflexivo do modelo (PPM1). Pode-se observar que o teste apresentou valores dentro da 

variação recomendada, demonstrando a confiabilidade do modelo. 

 

Tabela 15 – Resultados do Teste HTMT 
Constructo: PPM1 Teste: HTMT - Heterotrait-Monotrait 

(Bootstrapping) 
Confidence Intervals 

Original 

Sample 

Sample 

Mean 
St. 

Dev. 

T 
Statistics 

P 
Value 

2.5% 97.5% 

PPM1  Controle 0.350 0.398 0.088 3.966 0.000 0.250 0.591 
PPM1  IUTEC1 0.237 0.242 0.072 3.298 0.001 0.111 0.381 
PPM1  Moderating Effect 1 0.061 0.126 0.066 0.936 0.349 0.053 0.300 

Fonte: Autor 

5.3.4 Verificação da Validade Convergente (Modelo Formativo) 

A validade convergente verifica o quanto em média e de forma positiva as variáveis se 

correlacionam com seus constructos. Ao avaliar modelos de medição formativa, temos que 

testar se o constructo medido está correlacionado com uma medida reflexiva do mesmo 

constructo. A força do coeficiente de caminho que liga os dois constructos é indicativa da 

validade do conjunto designado de indicadores na utilização do constructo de interesse. Esse 

tipo de análise também é conhecido como análise de redundância (Chin, 1998).  
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5.3.4.1 Teste da Validade Convergente 

 

O termo análise de redundância deriva de a informação no modelo ser redundante no 

sentido de que é incluída no constructo formativo e novamente no reflexivo.  

É necessário usar o constructo medido de forma ativa como uma variável latente exógena que 

prevê uma variável latente endógena operacionalizada por meio de um ou mais indicadores 

reflexivos. A força do coeficiente de caminho que liga os dois constructos é indicativa da 

validade do conjunto designado de indicadores formativos ao se tocar o constructo de interesse 

(Hair et al, 2017).  

Idealmente, uma magnitude de 0,80 ou acima é desejado, o que se traduz em um R2 de 

valor entre 0,81 e 0,64 no mínimo. Se o constructo formativo apresentar um R2 menor que 0,64 

significará que que o mesmo não contribui o suficiente para o modelo (Hair et al, 2014b). O 

teste foi realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou o resultado 

demonstrado na Tabela 16 – Resultados do Teste de Validade Convergente relativo ao 

constructo Formativo do modelo (GAETI1). Pode-se observar que o teste apresentou valor 

dentro da variação recomendada.  

 

Tabela 16 – Resultados do Teste de Validade Convergente 
Constructo Teste: R2 (Bootstrapping) – GAETI Reflexivo e Formativo Confidence Intervals 

Original Sample Sample Mean St. Dev. T Statistics P Value 2.5% 97.5% 
GAETI 1.000 1.000 0.000 - - 1.000 1.000 

Fonte: Autor 

 

A Figura 21 – Modelo High Order Resolvido – GAETI1 Redundante demonstra o teste 

com a utilização dos modelos GAETI formativo e reflexivo utilizados para o teste de validade 

convergente. 

 

Figura 21 – Modelo High Order Resolvido – GAETI1 Redundante (Formativo/Reflexivo) 

Fonte: Autor – Realizado no software SmartPLS versão 3.2.7 
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5.3.5 Verificação da Colinearidade entre indicadores (Modelo Formativo) 

Altas correlações entre dois os mais indicadores (colinearidade/multi-colinearidade) não 

são esperadas entre os itens de um modelo Formativo. Este fato pode ser problemático do ponto 

de vista metodológico e interpretativo. Mais severa é a colinearidade entre dois ou mais 

indicadores com exatamente a mesma informação dentro do mesmo bloco de indicadores (Hair 

et al, 2014b). 

Nesta circunstância o PLS-SEM não consegue estimar um dos dois coeficientes. Se isso 

ocorrer, é necessário eliminar a redundância de indicadores, pois o impacto ocasionado é na 

estimativa de pesos e respectivas estatísticas significâncias uma vez que aumenta os erros 

padrão e reduz a capacidade de demonstrar que os pesos estimados são significativamente 

diferentes de zero. Problemas desta natureza também podem aparecer no modelo estrutural 

(Hair et al, 2014b). Para analisar este ponto, é necessário se executar o teste de tolerância e o 

teste de fator de inflação da variância (VIF – Variance Inflation Factor). 

 

5.3.5.1 Teste da Tolerância e VIF 

 

Para resolver este problema deve-se computar a tolerância que representa a variância de 

um indicador Formativo não explicado por outro indicador no mesmo bloco. A colinearidade é 

medida pelo fator de inflação da variância (VIF – Variance Inflation Factor) que deve estar 

abaixo de 5,00 e pela Tolerância que deve estar acima de 0,20 (Hair et al, 2014b). O teste foi 

realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou os resultados demonstrados 

na Tabela 17 – Resultados do Teste da Tolerância e VIF para o constructo Formativo do modelo 

Outer Model (GAETI1). Pode-se observar que o teste apresentou valores dentro da variação 

recomendada.  
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Tabela 17 – Resultados do Teste de Tolerância e VIF 
Variáveis Tolerância (1/VIF) VIF 
GAETI_COM 0.328 3.051 
GAETI_VAL 0.231 4.322 
GAETI_GOV 0.225 4.449 
GAETI_PAR 0.257 3.885 
GAETI_IT 0.280 3.570 
GAETI_ABI 0.276 3.624 
PPM_KOC 0.454 2.205 
PPM_OI 0.499 2.003 
PPM_DEC 0.277 3.611 
PPM_CL 0.501 1.995 
PPM_EV 0.354 2.826 
PPM_SPOS 0.216 4.622 
PPM_BAL 0.415 2.411 
PPM_RA 0.387 2.586 
PPM_APP 0.391 2.557 
PPM_FP 0.275 3.639 
PPM_PPMI 0.452 2.210 

Fonte: Autor 

5.3.6 Significância e Relevância - Outer Weights (Modelo Formativo) 

Outro critério importante para avaliar a contribuição de um indicador formativo e sua 

correspondente relevância, é o seu peso externo (Outer Weight - OW). O peso externo (OW) é 

o resultado de uma regressão múltipla com o score da variável latente levando em consideração 

tanto as variáveis dependentes quanto as independentes. Uma vez que o constructo é formado 

pela sua camada de indicadores formativos como uma combinação linear dos scores dos 

indicadores e o Outer Weight (OW) no modelo Formativo, executando tal análise de regressão 

múltipla se resulta em um valor de R2 de 1,0 (sem erros de variância e com 100% do constructo 

explicado pelos indicadores) (Hair et al, 2014b, 2017). 

Desta forma os indicadores podem ser comparados para se obter a contribuição relativa 

de cada um para o constructo. Indicadores sem significância não devem ser interpretados 

automaticamente como indicativos de má qualidade do modelo de medição e, portanto, não 

devem ser removidos do modelo de forma automática. Deve-se também considerar a 

contribuição absoluta (importância absoluta) do constructo que é dada pelo indicador formativo 

de carga externa (Outer Loading - OL) sempre fornecido junto com o indicador OW, ou seja, a 

informação que um indicador fornece sem considerar quaisquer outros indicadores (Hair et al, 

2014b, 2017). 
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Quando o Outer Weight (OW) de um indicador não é significativo, mas seu Outer 

Loading (OL) é alto (acima de 0,50), o indicador é considerado como absolutamente 

importante, mas não como relativamente importante. Nesta situação, o indicador deve ser 

mantido. Mas quando um indicador tem um OW não significativo e o OL é inferior a 0,50, 

deve-se decidir pela manutenção ou eliminação do respectivo indicador examinando-se a 

relevância na conceituação teórica (por exemplo, por meio de avaliação de peritos), para ver se 

o constructo é fortemente apoiado neste indicador, o que indicaria a sua manutenção no modelo. 

Se não for este o caso, o mesmo deve ser removido. Se o Outer Weight (OW) for baixo (por 

exemplo, abaixo de 0,10) e não significativo, não há suporte empírico para a relevância do 

indicador no fornecimento de conteúdo ao índice formativo. Assim, esse indicador deve ser 

removido do modelo de medida formativa (Hair et al, 2014b, 2017) 

 

5.3.6.1 Teste de Significância e Relevância - Outer Weights e Outer Loadings 

 

O PLS-SEM não utiliza métodos paramétricos em seus testes. Isso significa que testes 

utilizados em analises de regressão não podem ser utilizados para se verificar coeficientes tais 

como o OW e o OL. Para lidar com este ponto o PLS-SEM utiliza o procedimento não 

paramétrico de Bootstrapping que trata um grande número de sub-amostras que são derivadas 

da amostra original, contendo sempre os mesmos elementos. O número de amostras 

recomendada para o procedimento de Bootstrapping é 5000 sendo que cada amostra deve conter 

o mesmo número de elementos da amostra original, caso contrário, a significância do teste pode 

ficar sistematicamente enviesada (Hair et al, 2014b). O teste foi realizado por meio do software 

SmartPLS versão 3.2.7 utilizando-se o parâmetro de 5000 amostras para o Bootstrapping e 

apresentou os resultados demonstrados na Tabela 18 – Resultados do Teste de Bootstrapping 

para o constructo Formativo do modelo (GAETI1). Pode-se observar que o teste apresentou 

valores dentro da variação recomendada e o respectivo status de manutenção está informado.  
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Tabela 18 – Resultados do Teste de Significância e Relevância  
Constructo: 

GAETI1 
Teste: Significância e Relevância (Outer Weights e Outer Loadings) (Bootstrapping) 
Outer Loadings Confidence Intervals 

Original Sample Sample Mean St. Dev. T Statistics P Value 2.5% 97.5% 
GAETI_ABI 0.826 0.811 0.054 15.401 0.000 0.694 0.902 
GAETI_COM 0.890 0.871 0.045 19.587 0.000 0.761 0.939 
GAETI_GOV 0.883 0.873 0.041 21.430 0.000 0.784 0.944 
GAETI_IT 0.757 0.745 0.060 12.646 0.000 0.619 0.853 
GAETI_PAR 0.798 0.786 0.052 15.373 0.000 0.672 0.878 
GAETI_VAL 0.964 0.951 0.021 46.664 0.000 0.904 0.984 
 

Constructo: 
GAETI1 

Outer Weights Confidence Intervals 
Original Sample Sample Mean St. Dev. T Statistics P Value 2.5% 97.5% 

GAETI_ABI 0.119 0.121 0.149 0.800 0.424 -0.187 0.407 
GAETI_COM 0.326 0.307 0.120 2.710 0.007 0.064 0.535 
GAETI_GOV 0.256 0.257 0.178 1.438 0.151 -0.095 0.611 
GAETI_IT -0.096 -0.098 0.146 0.653 0.514 -0.388 0.184 
GAETI_PAR -0.059 -0.053 0.158 0.376 0.707 -0.373 0.237 
GAETI_VAL 0.524 0.522 0.137 3.814 0.000 0.253 0.793 

 

Constructo: 
GAETI1 

Outer Weights Outer Loadings Status Absolutamente 
importante 

GAETI_ABI 0.119 0.826 Mantido Sim 
GAETI_COM 0.326 0.890 Mantido Sim 
GAETI_GOV 0.256 0.883 Mantido Sim 
GAETI_IT -0.096 0.757 Mantido Sim 
GAETI_PAR -0.059 0.798 Mantido Sim 
GAETI_VAL 0.524 0.964 Mantido Sim 

Fonte: Autor 

5.4 ANÁLISE DO MODELO ESTRUTURAL (PLS-SEM) 

A verificação do modelo estrutural envolve a validação da capacidade preditiva do 

modelo. Tem o objetivo de avaliar o quanto dos dados suportam a teoria no intuito de se obter 

a comprovação da mesma a partir da análise dos relacionamentos dos constructos. Os passos a 

serem realizados são: (1) analisar o modelo em busca de problemas de colinearidade (VIF Inner 

Model); (2) verificar a significância e relevância das relações do modelo (teste t de Student); 

(3) verificar os coeficientes de determinação (R2); (4) analisar o tamanho do efeito (f2); (5) 

checar a relevância preditiva (Q2); e por fim, (6) verificar a covariância residual – medida de 

ajuste do modelo (RMStheta). O indicador de adequação do modelo (Goodness of Fit - GoF) é 

aplicado para modelos que possuem somente constructos reflexivos. Esta pesquisa apresenta 

um modelo Reflexivo e outro Formativo, e dessa forma, o GoF não pode ser aplicado. É 

importante o entendimento de que o PLS-SEM ajusta o modelo para a amostra de dados no 

sentido de obter o melhor parâmetro para estimativas. Dessa forma, otimiza a explicação da 
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variância das variáveis latentes endógenas por meio da utilização de critérios heurísticos para 

determinação da capacidade preditiva do modelo (Hair et al, 2014b).  

5.4.1 Verificação da Colinearidade (Modelo Estrutural) 

Para avaliar a colinearidade, precisamos examinar cada conjunto de preditores do 

constructo separadamente para cada subparte do modelo estrutural. Se a colinearidade for 

identificada, deve-se considerar eliminar elementos do modelo, mesclando preditores em uma 

única construção, ou aplicar constructos de Order Superior (High-Order) para tratar os 

problemas de colinearidade (Hair et al, 2014b). 

 

5.4.1.1 Teste VIF – Inner Model (Colinearidade) 

 
Para se avaliar a colinearidade no modelo estrutural verifica-se o Fator de Inflação da 

Variância (VIF – Variance Inflation Factor) que deve estar abaixo de 5,00 (Hair et al, 2017). 

O teste foi realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou os resultados 

demonstrados na Tabela 19 – Resultados do Teste VIF (Colinearidade) para o Modelo 

Estrutural (Inner Model). Pode-se observar que o teste apresentou valores dentro da variação 

recomendada. 

 

Tabela 19 – Resultados do Teste VIF (Inner Model) 
Constructo: GAETI1 Teste: VIF (Inner Model) 

Inner VIF Value 

GAETI1  Controle 1.038 
GAETI1  IUTEC1 1.077 
GAETI1  Moderating Effect 1 1.018 
GAETI1  PPM1 1.107 

Fonte: Autor 

5.4.2 Relevância e Significância - Coeficientes de Caminho (Modelo Estrutural) 

Objetiva-se avaliar as relações causais por meio da interpretação dos coeficientes de 

caminho tais como os betas (β) das regressões lineares simples ou ordinárias (Ringle et al, 

2014). Os Coeficientes de Caminho têm valores padrão entre -1 e +1, representando fortes 

relações negativas ou positivas, respectivamente, que são quase sempre estatisticamente 
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significantes. Quanto mais próximo de zero, mais fraca é a relação. Se um coeficiente é 

significativo, em última análise, depende do erro padrão que é obtido por meio do processo de 

Bootstrapping (Hair et al, 2014b). O teste que se utiliza para esta validação é o t de Student. 

 

5.4.2.1 Teste t de Student 

 
O teste t de Student avalia as significâncias das correlações e regressões e de forma 

razoável pode ser utilizado para amostras maiores que 30. Quando o valor t empírico é maior 

do que o valor crítico, dizemos que o coeficiente é significativo em uma certa probabilidade de 

erro (nível de significância). Valores críticos comumente usados nos testes são 1,65 (nível de 

significância = 10%), 1,96 (nível de significância = 5%) e 2,57 (nível de significância = 1%). 

Quando um estudo é de natureza exploratória, pesquisadores assumem frequentemente um nível 

de significância de 10%. A escolha do nível de significância depende do campo e objetivo do 

estudo (Hair et al, 2014b).  

Deve-se interpretar que para os graus de liberdade elevados, valores acima de 1,96 

correspondem a p-valores <= 0,05 (entre -1,96 e +1,96 corresponde à probabilidade de 95% e 

fora desse intervalo 5%, em uma distribuição normal). Como estamos lidando com correlações 

e regressões lineares, devemos avaliar se essas relações são significantes (p <= 0,05), pois para 

os casos de correlação se estabelece a hipótese nula (Ho) como r = 0 e para os casos de regressão 

se estabelece com Ho: Г = 0 (coeficiente de caminho = 0). Se p > 0,05 se aceitam as Ho e deve-

se repensar a inclusão de Variável Latente (VL) ou Variável Observável (VO) no PLS-SEM 

(Ringle et al, 2014).  

O teste foi realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou os 

resultados demonstrados na Tabela 20 – Resultados do Teste de Coeficiente de Caminho para 

o Modelo Estrutural. Pode-se observar que o teste apresentou valores dentro da variação 

recomendada. 

 

Tabela 20 – Resultados do Teste de Coeficiente de Caminho 
Relação Teste: Coeficiente de Caminho (Bootstrapping) Confidence Intervals 

Original 

Sample 

Sample 

Mean 
St. Dev. T 

Statistics 
P Value 2.5% 97.5% 

PPM1 GAETI1 (H1) 0.708 0.712 0.042 16.730 P < 0,001 0.627 0.792 
PPM1 * IUTEC  

GAETI1 (H2) -0.003 -0.003 0.052 0.061 P < 0.951 -0.104 0.102 
IUTEC  GAETI1 -0.122 -0.123 0.063 1.951 P < 0.051 -0.244 0.004 

Fonte: Autor 
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5.4.3 Coeficientes de Determinação de Pearson (R2) (Modelo Estrutural) 

O Coeficiente de Determinação de Pearson (R2) é a medida de precisão preditiva mais 

comum para avaliação do modelo estrutural e verifica a porção da variância das variáveis 

endógenas indicando a qualidade do modelo ajustado. Corresponde ao quadrado da correlação 

entre os valores previstos e reais dos constructos endógenos. Seu valor varia de 0 a 1, sendo 

que valores mais próximos de 1 indicam altos níveis de precisão preditiva. Na pesquisa 

acadêmica focada em Marketing usualmente considera-se para o resultado de R2 as faixas de 

0,750 = substancial, 0,500 = moderado e 0,250 = fraco (Hair et al, 2014b). O teste foi realizado 

por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou o resultado demonstrado na Tabela 

21 – Resultados do Teste R2 para o Modelo Estrutural. Pode-se observar que o teste apresentou 

valores dentro da variação recomendada classificada como moderada. 

 

Tabela 21 – Resultados do Teste R2 
Constructo Teste: R2 (Bootstrapping) Confidence Intervals 

Original Sample Sample Mean St. Dev. T Statistics P Value 2.5% 97.5% 
GAETI1 0.571 0.603 0.046 12.308 0.000 0.511 0.689 

Fonte: Autor 

5.4.4 Tamanho do Efeito (f2) (indicador de Cohen) (Modelo Estrutural) 

De maneira adicional a avaliação realizada pelos valores de R2 de todos os constructos 

endógenos, a alteração no valor de R2 quando um constructo exógeno específico é omitido do 

modelo pode ser usado para avaliar se o constructo omitido tem um impacto substancial sobre 

o constructo endógeno (Hair et al, 2014b). Essa avaliação é obtida pelo teste do Tamanho do 

Efeito (f2) que permite mensurar o quanto cada constructo é útil para o modelo. Basicamente é 

um indicador de qualidade de ajuste que realiza a inclusão e exclusão de constructos exógenos 

do modelo um a um (Ringle et al, 2014). 

O f2 é avaliado pela razão entre a parte explicada pelo modelo e a parte não explicada 

(f2 = R2) / (1- R2) e seus valores (f2) são obtidos pela leitura das comunalidades. Avalia quanto 

cada constructo é “útil” para o ajuste do modelo. Os valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente (Ringle et al, 2014). O teste foi 

realizado por meio do software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou o resultado demonstrado 
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na Tabela 22 – Resultado do Teste f2 para o Modelo Estrutural. Pode-se observar as respectivas 

relevâncias dos constructos para o modelo. 

 

Tabela 22 – Resultados do Teste f2 
Constructo / Relação Teste: f2 (Bootstrapping) Confidence 

Intervals 

Original 

Sample 

Sample 

Mean 
St. 

Dev. 

T 
Statistics 

P 
Value 

2.5% 97.5% 

Controle  GAETI1 0.004 0.033 0.039 0.101 0.919 0.000 0.140 
IUTEC1  GAETI1 0.032 0.044 0.038 0.846 0.398 0.000 0.142 
Moderating Effect 1  GAETI1 0.000 0.006 0.009 0.002 0.998 0.000 0.032 
PPM1  GAETI1 1.056 1.141 0.251 4.206 0.000 0.720 1.680 
Fonte: Autor 

5.4.5 Relevância Preditiva (Q2) (Stone-Geisser) (Modelo Estrutural) 

Este teste tem o objetivo de avaliar quanto o modelo se aproxima do que se esperava 

dele, ou seja, a qualidade da predição do modelo ou acurácia do modelo ajustado (Q2 > 0). É 

um indicador de qualidade de ajuste do modelo e como critério de avaliação devem ser obtidos 

valores maiores que zero (Hair et al., 2014b). Um modelo perfeito teria Q2 = 1 (mostra que o 

modelo reflete a realidade sem erros). Os valores de Q2 são obtidos pela leitura da redundância 

geral do modelo (Ringle et al, 2014). 

Quando a PLS-SEM exibe relevância preditiva, prevê com precisão os pontos de dados 

dos indicadores em modelos de medição reflexiva de constructos endógenos e constructos 

endógenos de um único item. Este procedimento não se aplica para constructos endógenos 

formativos. No modelo estrutural, valores de Q2 maiores que zero para uma determinada 

variável latente endógena reflexiva indica a relevância preditiva do modelo de caminho para 

este constructo em particular (Hair et al., 2014b). O valor de Q2 é obtido utilizando o 

procedimento de Blindfolding que é um processo iterativo que aplica uma técnica de 

reutilização de amostra que omite cada ponto de dados nos indicadores do constructo endógeno. 

Este processo estima os parâmetros com os pontos de dados restantes, repetindo-se até que cada 

ponto de dado tenha sido omitido e o modelo reestimado. É aplicado apenas para constructos 

endógenos que tenham modelo reflexivo bem como para constructos endógenos de item único 

(Hair et al., 2014b). 

Existem duas maneiras para se efetuar o cálculo de Q2: (1) redundância de validade 

cruzada (cross validated redundancy), que utiliza a estimação tanto do modelo estrutural quanto 
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do modelo de mensuração e (2) comunalidade de validade cruzada (cross validated 

communality) que utiliza somente o modelo de mensuração (Hair et al., 2014b). Para este 

trabalho foi utilizada a comunalidade de validade cruzada. O teste foi realizado por meio do 

software SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou o resultado demonstrado na Tabela 23 – 

Verificação da Validade Preditiva do Modelo Ajustado. Pode-se observar que o teste apresentou 

valores dentro da variação recomendada. 

 
Tabela 23 – Verificação da Validade Preditiva do Modelo Ajustado 
Constructo Teste: Q2 - Stone-Geisser (Blindfolding) 

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 
Controle 790.000 790.000 

0.388 
 

GAETI1 948.000 580.167 
IUTEC1 158.000 158.000 
Moderating Effect 1 158.000 158.000 
PPM1 1,738.000 1,738.000 

Fonte: Autor 

5.4.6 GoF (Goodness of Fit) 

 O indicador de adequação do modelo Goodness of Fit (GoF) avalia a qualidade 

geral do modelo (GoF > 0,36 = adequado) podendo ser aplicado para modelos que possuem 

todos os constructos reflexivos (Tenenhaus et al., 2005). GoF é a raiz quadrada do produto de 

dois indicadores (média geométrica) entre o R2 médio (adequação do modelo estrutural) e a 

média ponderada das AVE (adequação do modelo de mensuração) (Ringle et al, 2014). Esta 

pesquisa apresenta um modelo Reflexivo e outro Formativo, e dessa forma, o GoF não pode ser 

aplicado. Adicionalmente, este indicador tem sido desafiado por diversos pesquisadores sobre 

seu real sentido prático e de uso e questionado sobre sua incapacidade de diferenciar bons 

modelos de outros (Hair et al, 2014b). Portanto, o indicador em questão não foi utilizado nesta 

pesquisa. 

5.4.7 Covariância Residual Quadrada Média da Raiz (RMStheta) 

O teste de Covariância Residual Quadrada Média da Raiz (Root Mean Square Residual 

Covariance - RMStheta) pode ser usado como medida alternativa de ajuste do modelo. Este 

critério foi introduzido por Lohmöller (1989). No entanto não vinha sendo explorado por 
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pesquisadores do PLS-SEM até recentemente (Hair et al, 2017). Os resultados da simulação 

inicial sugerem um valor limiar (conservador) para RMStheta de 0,12. Ou seja, valores de 

RMStheta abaixo de 0,12 indicam um modelo bem apropriado, enquanto valores mais altos 

indicam uma falta de ajuste (Henseler et al., 2014). O teste foi realizado por meio do software 

SmartPLS versão 3.2.7 e apresentou o resultado demonstrado na Tabela 24 – Medida de Ajuste 

do Modelo (RMStheta). Pode-se observar que o teste apresentou um valor 0,018 acima da 

variação conservadora recomendada, levando a um entendimento de que o modelo possui um 

bom ajuste. 

 

Tabela 24 – Medida de Ajuste do Modelo (RMStheta)  
Validade do Modelo Ajustado 
RMStheta 0.138 

Fonte: Autor 

5.5 VERIFICAÇÃO DE H2 – GRUPOS LATAM E NÃO LATAM 

Visando identificar a causa da não comprovação de H2 - A intensidade do uso da 

tecnologia na organização afeta positivamente a relação da gestão de portfólio de projetos de 

TI com o alinhamento estratégico de TI, uma possível divergência entre grupos de respondentes 

foi levantada, uma vez que se verificou um total de 125 respondentes na América Latina 

(LATAM) demonstrando grande concentração (79,11%) em detrimento a respondentes de 

outros países (Não LATAM) (20,89%). Quando nos deparamos com a necessidade de saber se 

há diferenças estatisticamente significativas entre os desvios-padrão de partes de uma amostra, 

ou seja, se elas são ou não homocedásticas, o teste ANOVA (Analisys of Variance) permite 

fazer a comparação, minimizando a probabilidade de erro amostral, uma vez que conforme 

aumenta o número de amostras, o total de comparações entre pares aumenta exponencialmente 

(Dancey & Reidy, 2006). 

Dessa forma, aplicou-se um procedimento estatístico para análise dos grupos de 

respondentes. O teste foi realizado por meio do software R versão 3.5.2 (atualizado em 

dezembro/2018) e o resultado obtido foi p-valor = 0.847 demonstrando que não há diferença 

entre os grupos. A tabela 25 – ANOVA – Verificação dos grupos LATAM e Não LATAM 

demonstra o resultado obtido e a Figura 22 – BoxPlot – Grupos LATAM e Não LATAM 

apresenta o esquema gráfico do teste realizado. 
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Tabela 25 – ANOVA - Verificação dos grupos LATAM e Não LATAM  
Teste: ANOVA - Analisys of Variance  

Df Sum Sq Mean Sq. F Value Pr (>F) 
LATAM 1 0.02 0.0199 0.037 0.847 

Residuals 156 83.52 0.5354 
Fonte: Autor – Realizado no software R versão 3.5.2 

 

Figura 22 – BoxPlot – Grupos LATAM e Não LATAM 

 

Fonte: Autor – Realizado no software R versão 3.5.2 

 

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Este capítulo do estudo objetiva discutir as descobertas da pesquisa realizada, 

retornando aos objetivos da pesquisa e as hipóteses propostas, pois é fundamental que se 

confronte as mesmas com os resultados obtidos. Também visa explanar sobre as contribuições 

que o estudo acarreta para a teoria e prática de gestão de projetos delineando o que as 

descobertas podem interferir em novas pesquisas e nas organizações, bem como relatar as 

limitações encontradas no desenvolvimento do trabalho que podem ser oportunidades a serem 

exploradas em novas pesquisas em futuro próximo. 
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6.1 OBJETIVOS, HIPOTESES E DESCOBERTAS 

O objetivo geral desta dissertação é o de analisar a relação da gestão de portfólio de 

projetos e o alinhamento estratégico de TI. Tal análise deve demonstrar a influência e a força 

que os processos estabelecidos de gestão de portfólio de projetos têm no alinhamento 

estratégico de TI. Como objetivos específicos, esperava-se obter um mapeamento das 

organizações envolvidas no estudo - diversos países, portes e segmentos industriais, bem como 

a identificação de possível existência de condições que favoreçam a relação entre os processos 

de PPM e o alinhamento estratégico de TI.  

Estes objetivos estão vinculados a hipótese 1 do estudo: H1 - A gestão de portfólio de 

projetos de TI tem uma relação positiva com o alinhamento estratégico de TI. De forma 

resumida, a hipótese 1 (H1) é fundamentada no fato de que o PPM é caracterizado como a ação 

coordenada de programas e projetos para se atingir as estratégias e objetivos organizacionais 

por meio do emprego de processos de seleção, priorização e alocação de recursos (PMI, 2017), 

de forma dinâmica e analisando-se critérios estabelecidos e revisados periodicamente (Cooper, 

Edgett & Kleinschmidt, 1999), gerenciando-se recursos financeiros, humanos e de tempo 

(Archer & Ghasemzadeh, 1999).  

Nesse contexto, alinhamento estratégico é o grau com o qual os interesses e as ações de 

cada colaborador de uma empresa suportam as metas chave da organização (Robinson & Stern, 

1997) por meio do emprego de um processo contínuo de adaptação e mudança (Henderson & 

Venkatraman, 1993). Para TI, alinhamento estratégico é um processo contínuo de busca de 

vantagens competitivas utilizado pelas organizações para a realização de ajustes e obtenção da 

interligação entre os objetivos e estratégias de negócios e de TI (Affeldt & Vanti, 2009).  

Adicionalmente, o estudo também possui o objetivo de verificar a influência da 

moderação do uso da tecnologia – alto à baixo – nos resultados obtidos. O que deriva para a 

hipótese 2 do estudo: H2 - A intensidade do uso da tecnologia na organização afeta 

positivamente a relação da gestão de portfólio de projetos de TI com o alinhamento estratégico 

de TI. Esta moderação foi embasada pelo fato que organizações que têm uma tecnologia 

intensiva inovam mais, ganham novos mercados e utilizam os recursos disponíveis de forma 

mais produtiva (Hatzichronoglou, 1997). 

Portanto, a tecnologia é um fator considerado pelas organizações como estratégico 

(Bone & Saxon, 2000) e muitas vezes com portfólios e baldes de projetos específicos (Cooper 

& Edgett, 2010).  Leva-se em consideração fatores tais como a complexidade dos processos, a 
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novidade de um produto e a ininteligibilidade da função de um produto que diz que quanto 

menos a função de um produto é entendida por uma pessoa normal, maior a tecnologia 

empregada (Capelot & Lambertz, 1993).  

Para o desenvolvimento deste estudo, foram empregados métodos robustos de 

mensuração, tanto do ponto de vista conceitual quanto estatístico, com a utilização das escalas 

de Padovani e Carvalho (2016) e Luftman et al (2015) e a aplicação de PLS-SEM - técnica de 

análise estatística empregada para analisar relações estruturais.  Os constructos derivaram de 

extensa verificação bibliográfica, o que resultou na aplicação destas escalas selecionadas para 

o modelo. Uma vasta revisão da literatura pertinente ao tema foi realizada levando-se em 

consideração diferentes abordagens, autores e modelos, que foram estudados e relatados no 

capítulo 2 – Fundamentação Teórica neste documento. Com base nas escalas selecionadas e 

compiladas, uma pesquisa de campo foi realizada por meio da aplicação de um questionário 

eletrônico (survey) obtendo-se 158 respostas válidas oriundas de vários países. Os 

procedimentos estatísticos que foram aplicados foram detalhados e documentados nos capítulos 

4 – Métodos e Técnicas de Pesquisa e 5 – Análise dos Dados e Resultados de forma a 

sistematizar o procedimento para que o mesmo possa ser reproduzido. Este procedimento é 

objeto de pesquisas sobre técnicas estatísticas recomendadas pela literatura, consolidada em um 

amplo e detalhado protocolo, trazendo robustez ao estudo. O trabalho foi realizado em 

profundidade, verificando-se os diversos aspectos, processos e dimensões que compõe o PPM 

e o alinhamento estratégico de TI.  

O resultado da aplicação da modelagem PLS-SEM demonstra que para a amostra 

estudada a H1 está confirmada. Obteve-se um Coeficiente de Caminho 0,708 (P < 0,001) com 

intervalo de confiança 2,5% – 97,5% respectivamente 0,627 e 0,792, comprovando-se que 

existe uma relação significativa e positiva entre os processos de gestão de portfólio de projetos 

de TI e o alinhamento estratégico de TI.  Adicionalmente, verifica-se um R2 que explica 57,1% 

da relação, o que significa a existência de um efeito moderado segundo o coeficiente de Pearson. 

Especificamente em ciências sociais, este valor é considerado como de efeito grande (Cohen, 

1992).  

O significado da comprovação da hipótese 1 (H1) é de fundamental importância para a 

prática, uma vez que corrobora com estudos recentes, tal como o trabalho acadêmico de Moraes 

e Garcez (2014), que efetuaram uma análise da relação da maturidade em gestão de portfólio 

de projetos e o alinhamento estratégico de TI nas organizações aplicando um modelo conceitual 

utilizando as escalas P3M3® (OGC, 2010) e Luftman (2003) comprovando a hipótese de que a 
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maturidade em gestão de portfólio de projetos tem relação positiva com o alinhamento 

estratégico e TI. Outro bom exemplo, alinhado a comprovação da H1 é o estudo de Kendall e 

Rollings (2003) que aponta que a ausência de processos de PPM nas organizações acarreta um 

impacto negativo no desempenho uma vez que os projetos do portfólio não estão alinhados com 

os objetivos estratégicos, causando um desbalanceamento e um desequilíbrio organizacional. 

Do ponto de vista do mercado profissional, o estudo emitido pela consultoria Ernst & Young 

(EY) em 2015, informa que o principal desafio organizacional relacionado com a gestão de 

portfólio de projetos e o alinhamento estratégico é exatamente efetuar o alinhamento da carteira 

de projetos corporativa, estudo este que também se alinha a comprovação de H1. 

 A hipótese 2 - H2 não foi confirmada. Esta rejeição também é uma importante 

descoberta nesta pesquisa. O Coeficiente de Caminho é -0,003 (P < 0,951) com intervalo de 

confiança 2,5% - 97,5% respectivamente -0,104 e 0,102. Esses valores não comprovam 

estatisticamente a relação positiva moderadora da intensidade de uso da tecnologia na relação 

entre os processos de gestão de portfólio de projetos de TI e o alinhamento estratégico de TI 

apontada inicialmente para esta hipótese. Visando analisar a causa de a H2 não ter sido 

confirmada, verificou-se o grupo de respondentes relativo a América Latina (79,11% = 125 

respostas) que apresentou grande concentração de respondentes em países em desenvolvimento 

em detrimento de outras localidades (20,89% = 33 respostas) que correspondem a países 

desenvolvidos. Aplicando-se o procedimento estatístico ANOVA não se identificou diferença 

entre o grupo da América Lativa e o grupo dos demais países, obtendo-se um p-valor de 0,847. 

A revista Exame de junho/2017 informou com base na pesquisa realizada pela 

consultoria Deloitte, que seis em cada dez executivos têm dedicado recursos para aplicação em 

tecnologia justamente como parte das medidas para ganhar produtividade. A revista também 

aponta que segundo dados da consultoria Gartner os investimentos em TI cresceram 19% em 

2017, totalizando 133 bilhões de reais, que é o maior da década (Exame, 2017). Por este prisma, 

a teoria diz que organizações inovativas possuem características de orientação a prazos e a 

renovação do mercado, focando na criação de produtos únicos baseados em tecnologias 

consideradas “estado da arte” (alta intensidade de uso de tecnologia) (Kumpe & Bolwijn, 1994). 

Estas organizações utilizam novas abordagens, tais como, a multidisciplinaridade e os 

times projetizados e organizados fora da estrutura hierárquica padrão. Focam principalmente 

na gestão estratégica da tecnologia (alinhamento estratégico de TI), que ocupa função chave 

para obtenção de sinergias entre as diferentes unidades de negócios das organizações (Kumpe 

& Bolwijn, 1994). Nestas organizações também é crescente o interesse pela área de 
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gerenciamento de portfólio para projetos eminentemente tecnológicos relativos usualmente à 

inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento (Bone & Saxon, 2000). Estas informações enfatizam 

que a intensidade de uso da tecnologia, contrariamente a descoberta da pesquisa, geraria efeito 

moderador positivo para o alinhamento estratégico de TI. No entanto, verifica-se que H2 não é 

comprovada nesta pesquisa, gerando espaço para novos estudos com aprofundamentos 

específicos nesta área.  

Assim sendo, em linha com o apresentado como resultados para as hipóteses H1 e H2, 

o estudo responde à questão de pesquisa apresentada “Qual a relação entre a Gestão de Portfolio 

de Projetos de TI e o Alinhamento Estratégico de TI, considerando o efeito moderador da 

intensidade do uso da tecnologia nesta relação?”. Dessa forma, esta pesquisa alcança a sua 

finalidade e comprova a importância dos processos de gestão de portfólio de projetos e do 

alinhamento estratégico de TI, desafiando a moderação da intensidade de uso da tecnologia e 

gerando uma sensibilização para o aprofundamento neste campo de estudo. 

6.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA E TEORIA 

Do ponto de vista estrutural da pesquisa, entende-se como uma primeira contribuição 

para a prática a consolidação de um modelo que permite a aplicação de uma validação que traz 

visibilidade sobre a maturidade dos processos e luz sobre os pontos de melhoria necessários a 

serem implantados nas organizações sob a perspectiva da gestão de portfólio de projetos e 

alinhamento estratégico de TI. Essa perspectiva de avaliação checa itens tais quais o contexto 

organizacional, os processos de gestão de portfólio e sua respectiva infraestrutura bem como a 

maturidade nas comunicações com a área de tecnologia da informação e respectiva governança, 

gestão de parcerias e escopo de uso dos recursos tecnológicos, para citar alguns exemplos. 

Assim, o desenvolvimento e aplicação deste modelo permite que executivos possam obter uma 

visão sobre as fragilidades e potencialidades de suas estruturas e organizar ações que permitam 

a alavancagem da estratégia organizacional a partir do alinhamento entre as áreas de negócios 

e a área de TI. 

Para a teoria, é uma contribuição para a gestão de portfólios, programas e projetos, a 

documentação da extensa verificação e consolidação da literatura existente sobre os eixos 

teóricos gestão de portfólio de projetos e alinhamento estratégico de TI. Neste cenário, o 

desenvolvimento do modelo conceitual aplicado, que se utiliza das escalas de Padovani e 

Carvalho (2016) e Luftman et al (2015), ambas contemporâneas, robustas e validadas em 
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âmbito internacional, pode ser replicado em pesquisas futuras, traduzindo-se em uma 

contribuição para a atualização de estudos neste campo.  

Adicionalmente, o detalhamento da aplicação do PLS-SEM em um formato protocolar 

habilita esta pesquisa como um modelo para aplicação de procedimentos estatísticos em 

trabalhos futuros, sendo um bom exemplo para o uso da Modelagem de Equações Estruturadas. 

É importante salientar que um protocolo robusto e detalhado dos métodos e procedimentos 

estatísticos serve como um direcionador ao pesquisador, e porque não também ao executivo, 

auxiliando a manter o foco e o correto caminho nos estudos. Assim sendo, o rigor metodológico 

é fundamental. No entanto, também é imprescindível se possuir flexibilidade e entendimento 

das diversas situações que ocorrem durante a realização de uma pesquisa. Assim sendo, este 

protocolo estatístico detalhado é uma efetiva contribuição para a prática, uma vez que pode 

auxiliar a realização de estudos futuros. 

Intrinsicamente a pesquisa, a confirmação da hipótese 1 (H1) - A gestão de portfólio de 

projetos de TI tem uma relação positiva com o alinhamento estratégico de TI é bem relevante, 

comprovando-se teorias relativas a gestão de portfólio de projetos e ao alinhamento estratégico 

de TI. O modelo valida e demonstra a relação obtendo um resultado estatístico apropriado. Este 

resultado é importante, uma vez que aponta que as organizações que possuem processos de 

gestão de portfólio de projetos, usualmente geridos por meio de escritórios de projetos, têm 

maior chance de alcançar seus objetivos estratégicos. Da mesma forma, a não comprovação da 

moderação atrelada a hipótese 2 (H2) - a intensidade do uso da tecnologia na organização (alto 

à baixo) afeta positivamente a relação da gestão de portfólio de projetos de TI com o 

alinhamento estratégico de TI se caracteriza como algo a ser aprofundado. Esta análise da 

moderação da tecnologia alimenta pensamentos sobre os seus reais impactos, uma vez que 

tecnologia é sempre uma palavra atual e corrente no vocabulário dos executivos das 

organizações e a não comprovação de que a sua intensidade de uso alavanca e potencializa o 

emprego da estratégia de TI em linha com o portfólio de projetos levanta novos 

questionamentos. 

Por fim, uma outra contribuição refere-se a análise dos dados obtidos na amostra onde 

se verificam aspectos demográficos importantes sobre a gestão de portfólio de projetos nas 

organizações estudadas. Pode-se observar a participação executiva, a distribuição nas áreas de 

negócios, aplicação da gestão de portfólio de projetos em empresas de diversos portes, 

pertencentes a diversos setores da economia e de diversos países. Dessa forma, entende-se que 

o estudo é relevante e contemporâneo, sendo efetivamente uma contribuição à prática e a teoria. 
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Aborda diversos temas importantes e complexos, tais como as dimensões estratégicas e os 

processos de PPM. Analisa assim, diversas perspectivas, permitindo inclusive a exploração de 

temas em estudos futuros. 

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

Para esta dissertação o método utilizado foi o “Levantamento” (survey). Creswell (2010) 

informa três limitações relativos aos levantamentos, que são: (1) ênfase nos aspectos 

perspectivos – levantamentos obtém dados referentes à percepção que as pessoas têm em 

relação ao universo de que fazem parte. Dessa forma, com base na percepção subjetiva dos 

indivíduos, pode-se obter dados distorcidos; (2) O estudo das estruturas e processos sociais 

possuem pouca profundidade - Fenômenos sociais são vinculados a fatores interpessoais e 

institucionais. Os levantamentos não permitem um aprofundamento adequado para se investigar 

esses fenômenos; e (3) Processo de mudança com limitada apreensão – o levantamento não 

proporciona uma visão dinâmica no estudo dos fenômenos, sendo naturalmente estático. 

Portanto, não indica tendências à variação nem as mudanças estruturais possíveis.  

Outra limitação importante de ser mencionada se caracteriza no processo de 

amostragem. O tipo de amostra considerada - não probabilística - bem como o número de 158 

respondentes válidos obtidos para a pesquisa não permite a generalização dos resultados do 

estudo devido a tratar-se de um montante de indivíduos muito pequeno em relação ao universo 

existente. Ainda dentro deste panorama, um fato que é comum e que ocorreu com a obtenção 

da amostra estudada é relativo a concentração ou a dispersão. Respondentes em determinados 

segmentos da economia e/ou em determinados tamanhos de organizações podem não permitir 

uma análise comparativa consistente com os demais segmentos da economia e tamanhos de 

organizações que também respondem à pesquisa (Creswell, 2010). Este tipo de fato impacta as 

análises estatísticas e podem trazer como consequência a inviabilidade de obtenção de 

conclusões e resultados em algum cenário especifico. Este é o fato limitante ocorrido para a 

verificação da variável região global do respondente. A concentração de respondentes na área 

global América Latina equivalente a 79,11% da amostra (125 respondentes). Isso não permitiu 

o desenvolvimento de análises comparativas.  

Da mesma forma, a concentração de respondentes nos segmentos de industrias também 

não permitiu comparações - Finanças e Seguros (25,95%), Informação (22,15%), Outros 

Serviços (exceto administração pública) (12,66%) e Serviços Profissionais, Técnicos e 
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Científicos (10,76%), totalizando apenas nestes quatro segmentos 71,52% do total da amostra 

(113 respondentes). Em situação ainda mais concentrada, a variável tamanho da organização 

(Porte) caracterizou-se em 81,65% do total da amostra relativa a organizações de grande porte 

(129 respondentes). De maneira impeditiva ao desenvolvimento de comparações, mas de forma 

contrária, ou seja, pela dispersão da amostra, as variáveis número de anos que a organização 

está estabelecida e tempo da organização em gestão de portfólio de projetos de TI também não 

puderam gerar sólidos estudos comparativos.  

6.4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

Para estudos futuros cabe sugerir a aplicação deste modelo em novas amostras, 

preferencialmente maiores e amplas, que possibilite revalidar e aprofundar os estudos 

efetuados. Outra sugestão é a aplicação de estudos de casos que possam, em uma abordagem 

mista, aprofundar por meio de entrevistas e outras técnicas, as dimensões abordadas neste 

trabalho que aplicou somente o método quantitativo. Também é uma alternativa particionar 

fatores condicionantes para serem abordados, tais como o tipo de tecnologia, a especificação 

de um único segmento, um único porte de empresa, dentre outras variações.  

Realizar um aprofundamento em processos específicos do PPM também é uma 

possibilidade, assim como a escolha de uma dimensão específica de alinhamento estratégico de 

TI para ser analisada em termos de recorte da pesquisa. Aspectos relativos a fatores de 

inovações podem ser considerados como moderadores, abordando assim outra importante e 

contemporânea vertente de estudos. Esse tipo de perspectiva pode trazer importantes 

contribuições para a prática. Em suma, diversas variações e aprofundamentos deste estudo são 

possíveis, em linha com temas contemporâneos e de suma importância para as organizações.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – QUESTIONÁRIO 

Professional Master of Science 

Business Administration - Project Management 

Brazil 

Survey: Project Portfolio Management and IT Strategic Alignment – Studying the Relations Considering 
the Role of Technology. 

   

This survey is related to a Master's thesis research in Business Administration at Uninove - Universidade Nove 
de Julho (Brazil - São Paulo - SP). The master student responsible for it is Marcos de Araujo under the supervision 
of professor D.Sc. Jose Eduardo Storopoli. 
 
The intention is to investigate and analyze the relationship between Maturity in Project Portfolio Management 
(PPM) and IT Strategic Alignment, considering the impact of technology.  
 
Confidentiality is assured, so, the name of the company and the respondent are not required. If you would like to 
receive a copy of the dissertation as well as the results of the study, please, inform your e-mail in the specific 
field available at the beginning of the section 1. Depending on the interest, it is possible to organize some personal 
lectures and presentations (free charge) in the future in order to explore the theme. 
 
In order to get the needed data, some questions were elaborated based on validated scales in the literature and 
distributed in 3 differents sections presented below. These questions are related to the Portfolio Management, 
Information Technology area and technology application. The respondent should choose the best option or inform 
the specfic information required. It is estimated that you will spend about 30 minutes to answer all the questions. 
 
The profile of the respondent of this research should be professionals occupying many different organizational 
positions as follows: Project Staff, Project/Program/Portfolio Specialist, Project Management Coordinator, 
Project Management Leader, Project Manager, Program Manager, Portfolio Manager, Project Management 
Officer, Project Management Executive (Head/Director/VP), IT Staff,  IT Coordinator (Systems, Infrastructure, 
etc.), IT Manager (Systems, Infrastructure, etc.), IT Executive (Head/Director/VP), Chief Information Officer, 
Chief Technology Officer, among others. 
 
If you have any questions or problems, please do not hesitate to contact us using the e-mail 
marcos_de_araujo@hotmail.com. 
 
Thank you very much in advance. 

   

General Instruction   

   

For each of the questions in the following sections, please, choose the one response that most closely represente 
your understanding / opinion about the aspects related to yourself and the organization that you are currently 
working on (or that you had worked for). Some of the questions, specifically in the sections 2 and 3 are related 
to the effectiveness of the organization’s management practices. When applicable, if you are unsure how to 
answer a question without guessing, or if the item was not applicable to the organization you are employed, mark 
the ‘N/A or don’t know’ box, when this option were available. 

   

Section 1 - Characterization of the organization and the respondent 

   

If you wish to receive a copy of the study and the results obtained, please inform your e-mail. 

e-mail:    
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Question 1: Inform your position / hierarchical level in the organization 

Combo Box  Choose the position / hierarchical level 

   

If the choosen option for Question 1 were "Other", please, informe your position: 

   

   

Question 2: Inform the global region of the project/area that you are (were) currently working on 
(considered to answer this questionary) 

Combo Box  Choose the Region 

   

Question 3: Inform the Industry Code Group (segment) to which your organization belongs 

Combo Box  Choose the Segment Group 

   

Question 4: Inform your organization's size according to the number of workers 

Option   

Tick the most 
appropriate 

option 

A Micro (1 to 4 workers) 

B Small (5 to 19 workers) 

C Medium (20 to 99 workers) 

D Large (100+ workers) 

   

Question 5: How long approximately is the organization established (in operation) (in years)? 

Years  Integer 

   

Question 6: How long approximately has the organization in IT project portfolio management (in 
years)? 

Years  Integer 

   

Question 7: Choose the level of intensity of technology used in your organization 

Option   

Tick the most 
appropriate 

option 

A High Technology 

B Medium-High Technology 

C Medium-Low Technology 

D Low Technology 

 

Section 2 - Processes of Project Portfolio 
Management 

     

      

This section is compounded by the assertiveness on the projects portfolio management process of your 
organization. Answer the questions below by choosing the option that most fits your organization. It is important 
to remind you that there is no incorrect answer. 

      

Knowledge of the Organizational Context 
(KOC) 

     

Question 8 Tick the most appropriate option   
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The organization has a system of strategic planning 
characterized by: 1) Actions frequently based on 
formal plans of actions of each area, based on the 
strategic plan instead of the intuition; 2) The 
organization has long term objectives that are 
known by all managers driving the decision-making 
process, and; 3) The organization is clear about its 
strategic priorities. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      

Knowledge of the Organizational Context 
(KOC)) 

     

Question 9 Tick the most appropriate option   

The organization knows its restrictions on human 
resources competences, budgets and market and 
considers them in the decision-making process. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Knowledge of the Organizational Context 
(KOC) 

     

Question 10 Tick the most appropriate option   

My enterprise has measurement systems of strategic 
performance, e.g. BSC. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Opportunities Identification (OI)      

Question 11 Tick the most appropriate option   

In the organization there is a standardization of the 
projects proposals information that will be 
considered in the process of evaluation (about 
scope, justification, market, application segment 
and expected earnings).  

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Opportunities Identification (OI)      

Question 12 Tick the most appropriate option   

The organization produces a single list of projects 
either internal (directory, Sales, P&D, plants, etc.), 
as well as external (govern, suppliers, clients and 
community). 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Decision Criteria (DEC)      

Question 13 Tick the most appropriate option   

The organization has clear criteria of individual 
evaluation of projects of its portfolio. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Decision Criteria (DEC)      

Question 14 Tick the most appropriate option   

The organization has criteria of selection and of 
prioritization of projects (e.g. synergy with the 
businesses of the organization, return over 
investments, etc.)  

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Decision Criteria (DEC)      

Question 15 Tick the most appropriate option   
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The organization has as a practice to weigh the 
criteria of evaluation of project, according to their 
relative importance. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Decision Criteria (DEC)      

Question 16 Tick the most appropriate option   

The criteria of decision of the organization aim at 
meeting the stakeholders interests, also lined up 
with them. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Decision Criteria (DEC)      

Question 17 Tick the most appropriate option   

The process of definition of the criteria of decision 
is made by a committee having the participation of 
the main stakeholders of the organization. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Classification (CL)      

Question 18 Tick the most appropriate option   

The organization classifies the projects into 
distinctive categories (e.g. strategic and operational 
projects; incremental or of rupture innovation, 
regarding the type – TI, P&D, construction, other, 
by size). 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Classification (CL)      

Question 19 Tick the most appropriate option   

The classification of projects is utilized so that 
similar projects can be compared. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Classification (CL)      

Question 20 Tick the most appropriate option   

The budget resource is allocated by category. 1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Classification (CL)      

Question 21 Tick the most appropriate option   

Projects belonging to the same classification are 
compared to one another and compete for the same 
resources, therefore they are not compared nor 
compete for the resources of another classification. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Evaluation (EV)       

Question 22 Tick the most appropriate option   

The inclusion of projects in the portfolio takes into 
consideration the fact that its scope be lined up with 
the strategic plan of the organization. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Evaluation (EV)       

Question 23 Tick the most appropriate option   
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The projects being carried out are periodically re-
evaluated, in events or gates. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Evaluation (EV)       

Question 24 Tick the most appropriate option   

The organization does not have restrictions or fear 
of shutting down the projects being carried out that 
does not present good performance in the gates. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Evaluation (EV)       

Question 25 Tick the most appropriate option   

The projects in course are compared to the new 
opportunities of projects in the periodic evaluations. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Evaluation (EV)       

Question 26 Tick the most appropriate option   

The evaluation of projects is done in a committee 
multi-purposed meeting compounded by the 
representatives of main stakeholders of the 
organization. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Evaluation (EV)       

Question 27 Tick the most appropriate option   

Period of Evaluation - The revision of the portfolio 
is made: 

Monthly Quarterly Every six month Annuall
y 

      
Selection, Prioritization, Optimization and 
Sequence (SPOS)  

     

Question 28 Tick the most appropriate option   

The organization utilizes a theoretical model for the 
selection and prioritization of the projects for its 
portfolio.  

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Selection, Prioritization, Optimization and 
Sequence (SPOS)  

     

Question 29 Tick the most appropriate option   

The organization has a methodology of support for 
the selection and prioritization of projects like the 
AHP (Analytic Hierarchy Process). 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Selection, Prioritization, Optimization and 
Sequence (SPOS)  

     

Question 30 Tick the most appropriate option   

The stakeholders participate in the process of the 
definition of the criteria of decision. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Selection, Prioritization, Optimization and 
Sequence (SPOS)  

     

Question 31 Tick the most appropriate option   
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The defined restrictions are considered when 
allocating resources in these prioritized projects. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Selection, Prioritization, Optimization and 
Sequence (SPOS)  

     

Question 32 Tick the most appropriate option   

My enterprise considers environmental and social-
environmental restrictions when selecting the 
projects.  

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Selection, Prioritization, Optimization and 
Sequence (SPOS)  

     

Question 33 Tick the most appropriate option   

The process of selection and prioritization of 
projects considers synergy and interdependencies 
among projects in the decision process. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Selection, Prioritization, Optimization and 
Sequence (SPOS)  

     

Question 34 Tick the most appropriate option   

The organization utilizes some tools to allocate 
resources. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Selection, Prioritization, Optimization and 
Sequence (SPOS)  

     

Question 35 Tick the most appropriate option   

Postponement considerations of projects based on 
the allocation of resources are done. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Balancing (BAL)       

Question 36 Tick the most appropriate option   

The enterprise is concerned about balancing the 
portfolio of projects, having a mix of balanced 
projects, e.g. about the innovation type (innovators 
x incrementals). 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Balancing (BAL)       

Question 37 Tick the most appropriate option   

The enterprise utilizes tools such as the bubbles 
diagram for the analysis of the balancing of the 
project portfolio in relation of Criteria previously 
established. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
 Resources Allocation (RA)       

Question 38 Tick the most appropriate option   

The resources are allocated to the projects according 
to the defined priority. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 
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 Resources Allocation (RA)       

Question 39 Tick the most appropriate option   

The availability of human resources is considered in 
the process of building the portfolio. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
 Resources Allocation (RA)       

Question 40 Tick the most appropriate option   

The organization is clear about the availability of 
human resources for the projects management and 
implementation. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
 Resources Allocation (RA)       

Question 41 Tick the most appropriate option   

The organization is clear about the availability of 
financial resources for the projects management and 
implementation.  

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
 Resources Allocation (RA)       

Question 42 Tick the most appropriate option   

The organization is clear about the availability of 
technological resources for the projects 
management and implementation.  

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
 Resources Allocation (RA)       

Question 43 Tick the most appropriate option   

The assignment of the manager of the project is 
made by a PMO (Project Management Office). 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
 Resources Allocation (RA)       

Question 44 Tick the most appropriate option   

The human resources assigned for the 
implementation of the project work partially, being 
shared with activities of the functional area or with 
other projects.  

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
 Resources Allocation (RA)       

Question 45 Tick the most appropriate option   

The organization levels the resources by the type of 
resource. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
 Resources Allocation (RA)       

Question 46 Tick the most appropriate option   

The allocation of resources is done based on 
political negotiations among the main stakeholders. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 
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Approval (Authorization) (APP)       

Question 47 Tick the most appropriate option   

In the organization there is a formal process to 
approve the projects of the portfolio. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Approval (Authorization) (APP)       

Question 48 Tick the most appropriate option   

The approval of the selected projects to compound 
the portfolio is centralized, being of the organization 
directory the responsible for it. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Portfolio Building and Follow-up (FP)      

Question 49 Tick the most appropriate option   

The organization has a systematic portfolio 
management (with defined period, analysis 
established committee and Methodology). 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Portfolio Building and Follow-up (FP)      

Question 50 Tick the most appropriate option   

The organization controls the advance in the 
individual projects through reports, meetings with 
the portfolio management committee and auditing.  

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Portfolio Building and Follow-up (FP)      

Question 51 Tick the most appropriate option   

The information about the advance of the individual 
projects, existing problems and lessons learned are 
communicated to the committee responsible for the 
portfolio management for defining the contingency 
plan, realignment of projects to the organizational 
goals and definition of corrective actions. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

      
Portfolio Building and Follow-up (FP)      

Question 52 Tick the most appropriate option   

The organization has portfolio management tools 
that give a total view of the operating projects, their 
status of execution, the situation of the resources 
utilization and the achievement of the proposed 
goals, facilitating decision-making. 

1- Totally 
Disagree 

2- 
Partially 
Disagree 

3- 
Indifferent 

4- 
Partially 
Agree 

5- 
Totally 
Agree 

 

For the 3 (three) following questions, choose out the description that is closest to the Organizational Structure 
for Project Management, to the level of Maturity in Project Management and Project Infrastructure for IT (Please, 
notice that none of the listed options below are essentially good or bad). 

   
Question 53 - Project Portfolio Management Infrastructure (PPMI) 

Option  Organizational Structure for Project Management (PMO)  
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Tick the most 
appropriate 
description 

A Type 1 – The organization does not have much experience in project management. The 
team works well when there are no many interfaces with the other areas of the 
organization. The project management function remains within the project itself. The 
source of information on project management practices comes from past experience and 
the practice of project leaders. The responsible ones for the projects carry out the activities 
of management related to the fulfilment of the deadline, scope, cost, quality, risks, 
supplies, communication, human resources and integration. 

B Type 2 – The organization has a structure that provides technical and administrative 
support, tools and services to the various project managers simultaneously, aiding in 
planning, scheduling and conducting of project scope changes and cost management. This 
structure is responsible only for the support of those responsible for the projects, who are 
responsible for the execution of management activities related to scope, costs, quality, 
risks, supply, communications, human resources and integration proposed by the PMI 
(2004). The resources involved, internally and externally, are allocated to the projects 
depending on the nature and contractual structure of the projects. Some people in this 
structure are lent during the initial phase or even throughout a project. Project Managers 
are accountable for the success of the project and the structure only works as support. 

C Type 3 – The organization has nucleus with experience in projects, but does not undertake 
responsibility over them. This structure appears as a overhead general expenses, not being 
allocated directly to the fulfilment. The task of this nucleus is to educate and disseminate 
project management ideas among the professionals responsible for implementing the 
projects in the management practices of the deadline, scope, cost, quality, risks, supplies, 
communication, human resources and integration proposed by PMI (2004). That nucleus 
is also responsible for the kinds of methodologies competences in project management. 

D Type 4 – The organization has a structure responsible for running the projects 
management and it is in charge of the projects results. Usually, in big corporations, this 
structure concentrates its efforts on priority projects, while the other projects are managed 
by departments or units, and are supported by the existing project management structure. 

E Type 5 – The organization has a structure responsible for taking care and feeding projects 
portfolio of the organizations, from the stage of businesses of decisions to the final 
implementations. Among the activities in this area are: involvement in business decisions 
that result in new projects, strategic business planning, prioritization and negotiation of 
resources for projects, supervision and implementation of strategic projects, the 
responsibility for the projects management system at entrepreneurial level, the 
development of awareness and capacity and the auditor ships to verify the utilization of 
practices and procedures. 

   
Question 54 - Project Portfolio Management Infrastructure (PPMI) 

Option  Maturity in Projects Management 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Type 1 – The organization does not have much experience in projects management. There 
are no initiatives from the heads to structure the enterprise to manage the projects. There 
are isolated project management and control initiatives. Resistance is observed when 
proposing changes in existing practices. Project management occurs in isolation, with 
total misalignment of initiatives. Delays in the deadlines agreed for the implementation 
of the projects are common. The scopes of the projects are altered after their approval in 
many cases. The budget is frequently run over. There are no standard implemented for 
the issuance of project documents, nor effective control in the reviews and distribution of 
the same. There are no formal procedures to follow. The management of human resources 
and supplies is practically non-existent. Conflicts are observed due to the competition for 
the same resources, with communication among those involved in the projects being 
informal. Usually no indicators are used to measure project. 

B Type 2 – It is noticed a basic training in projects management to the main involved. The 
enterprise searches for a common language to manage the projects. There are formal 
procedures for a large part of the activities related to project management (supplies, hiring 
third parties, controlling deadlines by drawing up schedules, controlling budgets, cash 
flow per project, engineering standards and issue and control of documents). However, 
despite the existence of procedures, there is a management of multiple projects in a non 
standardized and disciplined way, as each project manager has his/her own particular way 
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of conducting projects under his responsibility. A certain alignment of knowledge among 
those involved in project management is observed. There is a concern to record changes 
in scope, deadline and budget that arises after the approval of the projects but there are 
no concerns about keeping the scope history, deadline and budget comparing the real 
values to the values at project approval. The management of deadlines and budget is 
prioritized, noting also some concern with the management of supplies and scope. The 
management of human resources, risks, integration and communication are not formally 
fulfilled. 

C Type 3 – There is a methodology of project management developed, implemented and 
tested in the organization. There is an implemented organizational structure, being of low 
rotation. The management of multiple projects occurs in a grouped way, by categories, 
occurs in a standardized and disciplined way. The project office acts effectively in the 
planning and control of the projects, in the training of the teams, in the development of 
patterns. The projects managers are under the projects office. There is an alignment of 
methodology among all projects managers. The management of deadlines, costs, scope, 
supply, communication, risks and integration management are equally important in the 
organization's project management, and it is possible to formally prove its existence. 
There is a history of lessons learned. The team responsible for the projects management 
has a good level of training in managing projects and there are some employees holding 
the PMP certification in the enterprise. 

D Type 4 – The enterprise projects employees have a high advanced training level in 
projects management. It is noticed a total alignment between the projects portfolio and 
the businesses. Periodically comparisons are made with benchmark companies in project 
management to check for improvement opportunities. Audits are performed to verify that 
project and project management procedures are being followed and action is taken in case 
of distortions. it is noticed the management about projects, programs and portfolio in the 
organization, being deviations evaluations in relation to the planned ones are constant, as 
well as the identification of causes of the deviations and actions for redirection and search 
of the goal. It is verified that the relationships between the human resources involved in 
project management and interfaces are harmonic and efficient. The management of 
multiple projects occurs in a grouped manner, by categories, occurs in a standardized and 
disciplined way, and the project office is active, but gives some autonomy to project 
managers. At this level of maturity the alignment of strategies is observed. The use of 
project performance indicators, programs and portfolios as a practice is also verified. 

E Type 5 – The enterprise has a great deal of experience in projects management, programs 
and portfolio, there is a mastery of techniques, practices and tools in this area of 
management. All the project management areas are incorporated in the culture of the 
organization and their practices can be formally proven in the case of internal or external 
audits. Therefore, the organization has capacity to undertake bigger risks, verifying that 
it is getting prepared for a new cycle of changes. The project management processes for 
the 9 areas of knowledge proposed by PMI are consolidated. The management of multiple 
projects occurs in a grouped manner, by categories, occurs in a standardized and 
disciplined way, and the project office is active and acts as a center of excellence. The 
project managers have much autonomy. At this stage, it is noticed the use of an 
accumulated experience and t the continuous improvement of processes, procedures and 
practices. 

   
Question 55 - Project Portfolio Management Infrastructure (PPMI) 

Option  Projects Infrastructure for IT  

Tick the most 
appropriate 
description 

A Type 1 – The organization does not have systems for projects management or corporate 
systems based on reliable data which the projects team may consult. The planning and 
control of the organization are elaborated in most cases in spreadsheets, with some 
systems developed internally for specific areas of the company 

B Type 2 – The organization has corporate systems of types ERP (Enterprising Resources 
Planning), EAM (Enterprise asset management) and of budgets. Besides, the enterprise 
has intranet, vídeo and teleconferencing resources and expert systems utilized in 
individual project management such as MS-PROJECT, PRIMAVERA or similar, 
document management system, among others. Such systems are used in the management 
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of individual projects with much re-work and needs of conciliation of data, as there are 
not interfaces between all the systems and the existing interfaces show problems. Most 
systems have local access (within the company network). There is concern about data 
security. The qualification of the users is deficient, being in charge of each management. 
There are no concerns about keeping a historical projects basis with lessons learned 
aiming at the management of knowledge of projects. The IT area is centralized, although 
it has the team distributed in different branches. The customer service desk is inefficient. 
There are no procedures and criteria for managing the IT tools applied to projects. 

C Type 3 – The organization has corporate systems and is concerned about safety of data 
equal to the ones described in the IT infrastructure of type 2. However, such systems are 
utilized in the in the management of individual projects without rework, since there are 
interfaces between all systems and interfaces are efficient and of good performance. In 
addition, most systems can be connected worldwide, giving flexibility and agility to the 
area of projects, allowing the use of engineering simultaneously. The capacitance of users 
is of good quality, there is programmed trainings as soon as the employee or third party 
is contracted, being in charge of the managements of HR and IT. There is concern to 
maintain a historical project base, with lessons learned for project knowledge 
management, although the basis is not completely reliable. The IT area is centralized, 
being the data distributed through the links of communication to the different affiliates. 
The user’s service is of good quality. There are procedures and criteria for managing IT 
tools applied to projects. 

D Type 4 – The organization has the IT infrastructure equals to Type 3. In addition to that, 
the enterprise also has systems for simulation and optimization of projects, softwares for 
the portfolio management and integrated data analysis tools such as Business Intelligence 
(BI) and / or reporting with CUBO techniques. the existing interfaces are efficient and of 
good performance. There is a strong preoccupation about the safety of data; there is 
redundancy in the databases, back up plans and storage of information externally the 
organization to protect the data against possible damages. In addition to good training, 
there are recycling programs. There is concern in maintaining a historical basis of 
projects, with lessons learned aiming at the projects knowledge management, being the 
data basis totally reliable. Periodical auditor ships evaluate the quality of the existing 
information in databases 

E Type 5 – The organizations is a reference of the available information technology, either 
in projects management or in the accomplishment of other activities in the company, 
having the most modern corporate tools. The company seeks technological updating and 
continuous improvement in IT tools and infrastructure because it understands that this 
area is strategic for the company to obtain better results. Thus, such systems are utilized 
in individual projects management, programs and portfolio without rework as there are 
interfaces among all the systems from the plant ground level to the strategic management 
of the organization. The existing interfaces are efficient and have good performance. 
Remote access is a prerequisite for the acquisition of systems. There is redundancy in the 
databases, back-up plans and storage of information external to the organization in order 
to project the data against eventual damages. The capacitance of users is of good quality. 
There are programmed trainings as soon as the official or third party is hired whose 
management is of the PMO of projects in which IT maintains representatives. There is 
concern in maintaining a historical basis of projects, with lessons learned aiming the 
projects knowledge management being the databases completely reliable. Auditor ships 
evaluate the quality of the existing information in the tools management applied to 
projects. The IT area is centralized, the data being distributed through communication 
links to the different branches. The customer service is ideal. There are procedures and 
criteria for managing IT tools applied to projects. 

 

Section 3 - Degree of Information Technology Strategic Alignment 

   

Question 56: To what extent does IT understand the organization’s business environment (e.g., its 
customers, competitors, pro- cesses, partners/alliances): 

Option  Effectiveness of IT and business communications 
A Senior and mid-level IT managers do not understand the business. 
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Tick the most 
appropriate 
description 

B Senior and mid-level IT managers have a limited under- standing of the business. 
C Senior and mid-level IT managers have a good under- standing of the business. 
D Understanding of the business by all IT members is encouraged and promoted by senior 

managers. 
E Understanding of the business is required (e.g., tied to performance appraisals) 

throughout the IT function. 

F N/A or don’t know 
   

Question 57: To what extent do the business organizations understand the IT environment (e.g., its current 
and potential capabilities, systems, services, processes): 
Option  Effectiveness of IT and business communications 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Senior and mid-level business managers do not understand IT. 
B Senior and mid-level business managers have a limited understanding of IT. 

C Senior and mid-level business managers have a good understanding of IT. 
D Understanding of IT by all employees is encouraged and promoted by senior 

management. 
E Understanding of IT is required (e.g., tied to perfor- mance appraisals) throughout the 

business. 
F N/A or don’t know 

   

Question 58: The following statements pertain to methods (e.g., intranets, bulletin boards, education, 
meetings, e-mail) in place to promote organizational education/learning (e.g., of experiences, problems, 
objectives, critical success factors). Organizational learning occurs primarily through: 
Option  Effectiveness of IT and business communications 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Ad-hoc/casual methods (employee observation, anecdote sharing, peer meetings, etc.) 
B Informal methods (newsletters, bulletin board notices, computer reports, group e-mail, 

fax, etc.) 

C Regular, clear methods (training, e-mail, phone-mail, intranet, department meetings, 
etc.) from mid-level management 

D Formal, unifying, bonding methods from senior and mid-level management 
E Formal, unifying, bonding methods from senior and mid-level management, with 

feedback measures to monitor and promote effectiveness of learning 

F N/A or don’t know 

   

Question 59: The following question pertains to communications protocol. The IT and business 
communication style (e.g., ease of access, familiarity of stakeholders) tends to be: 
Option  Effectiveness of IT and business communications 

Tick the most 
appropriate 
description 

A One-way, from the business; formal and inflexible 

B One-way, from the business; moderately informal and moderately flexible 

C Two-way; formal and inflexible 

D Two-way; moderately informal and moderately flexible 

E Two-way; informal and flexible 

F N/A or don’t know 

   

Question 60: The following statements pertain to the extent in which there is knowledge sharing 
(intellectual understanding and appreciation of the problems/opportunities, tasks, roles, objectives, 
priorities, goals, direction, etc.) between IT and business: 
Option  Effectiveness of IT and business communications 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Knowledge sharing is on an ad-hoc basis. 
B Knowledge sharing is somewhat structured and/or structure is beginning to be created. 
C There is structured sharing around key functional unit processes. 
D There is formal sharing at the functional unit level and at the corporate level. 
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E There is formal sharing at the functional unit level, at the corporate level, and with 
business partners/alliances. 

F N/A or don’t know 

   

Question 61: The following statements pertain to the role and effectiveness of IT and business liaisons: 

Option  Effectiveness of IT and business communications 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We do not use liaisons, or if we do, we do so on an adhoc, as needed basis. 

B We regularly use liaisons to transfer IT knowledge to the business and business 
knowledge to IT. They are the primary contact point for interactions between IT and the 
business. Liaisons are not usually used to facilitate relationship development. 

C We regularly use liaisons to transfer IT knowledge to the business and business 
knowledge to IT. They occasionally facilitate relationship development. 

D We regularly use liaisons to facilitate the transfer of IT knowledge to the business and 
business knowledge to IT. Their primary objective is to facilitate internal relationship 
development. 

E We regularly use liaisons to facilitate the transfer of IT knowledge to the business and 
external partners and business knowledge to IT. Their primary objective is to facilitate 
relationship development across the business and its external partners. 

F N/A or don’t know 

   

Question 62: The following statements pertain to the metrics and processes used to measure ITs 
contribution to the business. 
Option  Measurement of the competency and value of IT 

Tick the most 
appropriate 
description 

A The metrics and processes we have in place to measure IT are primarily technical (e.g., 
system availability, response time). 

B We are equally concerned with technical and cost efficiency measures. We have limited 
or no formal feedback processes in place to review and take action based on the results 
of our measures. 

C We formally assess technical and cost efficiency using traditional financial measures, 
such as return on investment (ROI) and activity-based costing (ABC). We are starting 
to put formal feedback processes in place to review and take action based on the results 
of our measures. 

D We formally assess technical, cost efficiency, and cost effectiveness using traditional 
financial measures (e.g., ROI, ABC). We have formal feedback processes in place to 
review and take action based on the results of our measures. 

E We use a multi-dimensional approach with appropriate weights given to technical, 
financial, operational, and human-related measures. We have formal feedback processes 
in place to review and take action based on the results of our measures. These measures 
are extended to our external partners (e.g., vendors, outsourcers, customers). 

F N/A or don’t know 

   

Question 63: The following statements pertain to the use of business metrics to measure contribution to 
the business. 
Option  Measurement of the competency and value of IT 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We do not measure the value of our business investments, or do so on an ad-hoc basis. 

B We are concerned with cost efficiency measures at the functional organization level 
only. We have limited or no formal feedback processes in place to review and take 
action based on the results of our measures. 

C We formally use traditional financial measures, such as return on investment (ROI) and 
activity-based costing (ABC), across functional organizations. We are starting to have 
formal feedback processes in place to review and take action based on the results of our 
measures. 
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D We formally measure value based on the contribution to our customers. We have formal 
feedback processes in place to review and take action based on the results of our 
measures and to assess contributions across functional organizations. 

E We use a multi-dimensional approach with appropriate weights given to technical, 
financial, operational, and human-related measures. We have formal feedback pro- 
cesses in place to review and take action based on the results of our measures. These 
measures are extended to our external partners (e.g., vendors, outsourcers, customers). 

F N/A or don’t know 

   

Question 64: The following statements pertain to the use of integrated IT and business metrics to measure 
ITs contribution to the business. 
Option  Measurement of the competency and value of IT 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We do not measure the value of our IT business investments, or do so on an ad-hoc 
basis. 

B The value measurements for IT and business are not linked. We have limited or no 
formal feedback processes in place to review and take action based on the results of our 
measures. 

C The value measurements for IT and business are starting to be linked and formalized. 
We are also starting to have formal feedback processes in place to review and take action 
based on the results of our measures. 

D We formally link the value measurements of IT and business. We have formals feedback 
processes in place to review and take action based on the results of our measures and to 
assess contributions across functional organizations. 

E We use a multi-dimensional approach with appropriate weight given to IT and business 
measures. We have formal feedback processes in place to review and take action based 
on the results of our measures. These measures are extended to our external partners 
(e.g., vendors, outsourcers, customers). 

F N/A or don’t know 

   

Question 65: The following statements pertain to the use of service level agreements (SLAs): 

Option  Measurement of the competency and value of IT 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We do not use SLAs or do so sporadically. 

B We have SLAs which are primarily technically oriented (response time, length of 
computer downtime, etc.), between the IT and functional organizations. 

C We have SLAs which are both technically oriented and relationship-oriented 
(user/customer satisfaction, IT’s commitment to the business, etc.) that are between the 
IT and functional organizations and also emerging across the enterprise. 

D We have SLAs which are both technically-oriented and relationship-oriented, between 
the IT and functional organizations as well as enterprise wide. 

E We have SLAs which are both technically-oriented and relationship-oriented, between 
the IT and functional organizations as well as at enterprise wide and with our external 
partners/alliances. 

F N/A or don’t know 

   

Question 66: The following statements pertain to benchmarking practices. Informal practices are such 
things as informals interviews, literature searches, company visits, etc., while formal practices are such 
things as environmental scanning, data gathering and analysis, determining best practices, etc. 
Option  Measurement of the competency and value of IT 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We seldom or never perform either informal or formal benchmarks. 

B We occasionally or routinely perform informal benchmark. 
C We occasionally perform formal benchmarks and seldom take action based on the 

findings. 
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D We routinely perform formal benchmarks and usually take action based on the findings. 

E We routinely perform formal benchmarks and have a regulated process in place to take 
action and measure the changes. 

F N/A or don’t know 
   

Question 67: The following statements pertain to the extent of assessment and review of IT investments. 
Option  Measurement of the competency and value of IT 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We do not formally assess and/or review. 

B We assess and/or review only after we have a business or IT problem (i.e., failed IT 
project, market share loss). 

C Assessments and/or reviews are becoming routine occurrences. 

D We routinely assess and/or review and have a formal process in place to make changes 
based on the results. 

E We routinely assess and/or review and have a formal process in place to make changes 
based on the results and measure the changes. Our external partners are included in the 
process. 

F N/A or don’t know 

   

Question 68: The following statements pertain to the extent to which IT- business continuous improvement 
practices (e.g., quality circles, quality reviews) and effectiveness measures are in place. 
Option  Measurement of the competency and value of IT 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We do not have any continuous improvement practices in place. 
B We have a few continuous improvement practices in place, but no effectiveness 

measures are in place. 
C We have a few continuous improvement practices in place and the use of effectiveness 

measures is emerging. 
D We have many continuous improvement practices in place and we frequently measure 

their effectiveness. 

E We have well established continuous improvement practices and effectiveness measures 
in place. 

F N/A or don’t know 
   

Question 69: The demonstrated contribution that the IT function has made to the accomplishment of the 
organization’s strategic goals is: 

Option  Measurement of the competency and value of IT 
Tick the most 
appropriate 
description 

A Very weak 

B Somewhat weak 

C Neither weak nor strong 
D Somewhat strong 
E Very strong 

F N/A or don’t know 
   

Question 70: The following statements pertain to strategic business planning with IT participation. 
Option  IT Governance 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We do no formal strategic business planning or, if it is done, it is done on an as-needed 
basis. 

B We do formal strategic business planning at the functional unit level with slight IT 
participation. 

C We do formal strategic business planning at the functional unit levels with some IT 
participation. There is some inter-organizational planning. 

D We do formal strategic business planning at the functional unit and across the enterprise 
with IT participation. 
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E We do formal strategic business planning at the functional unit, across the enterprise, 
and with our business partners/alliances with IT participation. 

F N/A or don’t know 

   

Question 71: The following statements pertain to strategic IT planning with business participation. 

Option  IT Governance 
Tick the most 
appropriate 
description 

A We do no formal strategic IT planning or, if it is done, it is done on an as-needed basis. 
B We do formal strategic IT planning at the functional unit level with slight business 

participation. 
C We do formal strategic IT planning at the functional unit levels with some business 

participation. There is some inter-organizational planning. 

D We do formal strategic IT planning at the functional unit and across the enterprise with 
the business. 

E We do formal strategic business planning at the functional unit, across the enterprise, 
and with our business partners/alliances. 

F N/A or don’t know 

   

Question 72: The following statements pertain to IT budgeting. Our IT function is budgeted as a: 

Option  IT Governance 
Tick the most 
appropriate 
description 

A Cost center, with erratic/inconsistent/irregular/changeable spending. 
B Cost center, by functional organization. 

C Cost center with some projects treated as investments. 
D Investment center. 
E Profit center, where IT generates revenues. 

F N/A or don’t know 
   

Question 73: The following statements pertain to IT investment decisions. Our IT investment decisions are 
primarily based on IT’s ability to: 

Option  IT Governance 
Tick the most 
appropriate 
description 

A Reduce costs. 

B Increase productivity and efficiency as the focus. 

C Traditional financial reviews. IT is seen as a process enabler. 

D Business effectiveness is the focus. IT is seen as a process driver or business strategy 
enabler. 

E Create competitive advantage and increase profit. Our business partners see value. 
F N/A or don’t know 

   

Question 74: The following statements pertain to IT steering committee(s) with senior level IT and business 
management participation. 
Option  IT Governance 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We do not have formal/regular steering committee(s). 

B We have committee(s) which meet informally on an as-needed basis. 

C We have formal committees, which meet regularly and have emerging effectiveness. 

D We have formal, regular committee meetings with demonstrated effectiveness. 

E We have formal, regular committee meetings with demonstrated effectiveness that 
include strategic business partners sharing decision-making responsibilities. 

F N/A or don’t know 
   

Question 75: The following statements pertain to how IT projects are prioritized. Our IT project 
prioritization process is usually: 
Option  IT Governance 
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Tick the most 
appropriate 
description 

A In reaction to a business or IT need. 
B Determined by the IT function. 

C Determined by the business function. 

D Mutually determined between senior and mid-level IT and business management. 
E Mutually determined between senior and mid-level IT and business management and 

with consideration of the priorities of any business partners/alliances. 

F N/A or don’t know 
   

Question 76: The ability of the IT function to react/respond quickly to the organization’s changing business 
needs is: 
Option  IT Governance 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Very weak. 

B Somewhat weak. 

C Neither weak nor strong. 

D Somewhat strong. 

E Very strong. 

F N/A or don’t know 

   

Question 77: IT is perceived by the business as: 
Option  Partnerships between IT and business functions 

Tick the most 
appropriate 
description 

A A cost of doing business. 
B Emerging as an asset. 
C A fundamental enabler of future business activity. 
D A fundamental driver of future business activity. 
E A partner with the business that co-adapts/improvises in bringing value to the firm. 
F N/A or don’t know 

   

Question 78: The following statements pertain to the role of IT in strategic business planning. 
Option  Partnerships between IT and business functions 

Tick the most 
appropriate 
description 

A IT does not have a role. 
B IT is used to enable business processes. 
C IT is used to drive business processes. 
D IT is used to enable or drive business strategy. 
E IT co-adapts with the business to enable/drive strategic objectives. 
F N/A or don’t know 

   

Question 79: The following statements pertain to the sharing (by IT and business management) of the risks 
and rewards (e.g., bonuses) associated with IT-based initiatives (i.e., a project is late and over budget 
because of business requirement changes). 
Option  Partnerships between IT and business functions 

Tick the most 
appropriate 
description 

A IT takes all the risks and does not receive any of the rewards. 
B IT takes most of the risks with little reward. 
C Sharing of risks and rewards is emerging. 
D Risks and rewards are always shared. 
E Risks and rewards are always shared and we have formal compensation and reward 

systems in place that induce managers to take risks. 

F N/A or don’t know 
   

Question 80: The following statements pertain to formally managing the IT/business relationship. To what 
extent are there formal processes in place that focus on enhancing the partnership relationships that exist 
between IT and business (e.g., cross- functional teams, training, risk/reward sharing): 
Option  Partnerships between IT and business functions 



 

 
 
 
 
 

169 

Tick the most 
appropriate 
description 

A We don’t manage our relationships. 
B We manage our relationships on an ad-hoc basis. 
C We have defined programs to manage our relationships, but IT or the business does not 

always comply with them. Conflict is seen as creative rather than disruptive. 

D We have defined programs to manage our relationships and both IT and the business 
comply with them. 

E We have defined programs to manage our relationships, both IT and the business comply 
with them, and we are continuously improving them. 

F N/A or don’t know 

   

Question 81: The following statements pertain to IT and business relationship and trust. 
Option  Partnerships between IT and business functions 

Tick the most 
appropriate 
description 

A There is a sense of conflict and mistrust between IT and the business. 

B The association is primarily an ‘arm’s length’ transactional style of relationship. 

C IT is emerging as a valued service provider. 

D The association is primarily a long-term partnership style of relationship. 

E The association is a long-term partnership and valued service provider. 

F N/A or don’t know 

   

Question 82: The following statements pertain to business sponsors/ champions. Our IT-based initiatives: 
Option  Partnerships between IT and business functions 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Do not usually have a senior level IT or business sponsor/champion. 

B Often have a senior level IT sponsor/champion only. 

C Often have a senior level IT and business sponsor/champion at the functional unit level. 

D Often have a senior level IT and business sponsor/champion at the corporate level. 

E Often have a senior level IT and the CEO as the business/sponsor champion. 

F N/A or don’t know 

   

Question 83: The following statements pertain to the scope of your IT systems. Our primary systems are: 

Option  Scope and architecture of the IT infrastructure 
Tick the most 
appropriate 
description 

A Traditional office support (e.g., e-mail, accounting, word processing, legacy systems). 
B Transaction-oriented (e.g., back office support). 
C Business process enablers (IT supports business process change). 

D Business process drivers (IT is a catalyst for business process change). 

E Business strategy enablers/drivers (IT is a catalyst for changes in the business strategy). 

F N/A or don’t know 
   

Question 84: The following statements pertain to the articulation of and compliance with IT standards. 
Our IT standards are: 
Option  Scope and architecture of the IT infrastructure 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Non-existent or not enforced. 

B Defined and enforced at the functional unit level but not across different functional units. 
C Defined and enforced at the functional unit level with emerging coordination across 

functional units. 

D Defined and enforced across functional units. 

E Defined and enforced across functional units, and with joint coordination among our 
strategic business partners/alliances. 

F N/A or don’t know 
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Question 85: The following statements pertain to the scope of architectural integration. The components 
of our IT infrastructure are: 
Option  Scope and architecture of the IT infrastructure 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Not well integrated. 

B Integrated at the functional unit with emerging integration across functional units. 

C Integrated across functional units. 

D Integrated across functional units and our strategic business partners/alliances. 

E Evolving with our business partners. 

F N/A or don’t know 
   

Question 86: The following statements pertain to the level of disruption caused by business and IT changes 
(e.g., implementation of a new technology, business process, and merger/acquisition). Most of the time, a 
business or IT change is: 
Option  Scope and architecture of the IT infrastructure 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Not readily transparent (very disruptive). 

B Transparent at the functional level only. 

C Transparent at the functional level and emerging across all remote, branch, and mobile 
locations. 

D Transparent across the entire organization. 

E Transparent across the organization and to our business partners/alliances. 

F N/A or don’t know 

   

Question 87: The following statements pertain to the scope of IT infrastructure flexibility to business and 
technology changes. Our IT infrastructure is viewed as: 
Option  Scope and architecture of the IT infrastructure 

Tick the most 
appropriate 
description 

A A utility providing the basic IT services at minimum cost. 

B Emerging as driven by the requirements of the current business strategy. 

C Driven by the requirements of the current business strategy. 

D Emerging as a resource to enable fast response to changes in the marketplace. 

E A resource to enable and drive fast response to changes in the marketplace. 
F N/A or don’t know 

   

Question 88: The following statements pertain to the extent the organization fosters an innovative 
entrepreneurial environment. Entrepreneurship is: 
Option  Human resource skills 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Discouraged. 

B Moderately encouraged at the functional unit level. 

C Strongly encouraged at the functional unit level. 

D Strongly encouraged at the functional unit and corporate levels. 

E Strongly encouraged at the functional unit, corporate level, and with business 
partners/alliances. 

F N/A or don’t know 

   

Question 89: The following statements pertain to the cultural locus of power in making IT-based decisions. 
Our important IT decisions are made by: 
Option  Human resource skills 

A Top business management or IT management at the corporate level only. 



 

 
 
 
 
 

171 

Tick the most 
appropriate 
description 

B Top business or IT management at corporate level with emerging functional unit level 
influence. 

C Top business management at corporate and functional unit levels, with emerging shared 
influence from IT management. 

D Top management (business and IT) across the organization and emerging influence from 
our business partners/alliances. 

E Top management across the organization with equal influence from our business 
partners/alliances. 

F N/A or don’t know 

   

Question 90: The following statements pertain to your organization’s readiness for change. 

Option  Human resource skills 
Tick the most 
appropriate 
description 

A We tend to resist change. 

B We recognize the need for change and change readiness programs are emerging. 

C Change readiness programs providing training and necessary skills to implement change 
are in place at the functional unit level. 

D Change readiness programs are in place at the corporate level. 

E Change readiness programs are in place at the corporate level and we are proactive and 
anticipate change. 

F N/A or don’t know 

   

Question 91: The following statements pertain to career crossover opportunities among IT and business 
personnel. 
Option  Human resource skills 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Job transfers rarely or never occur. 

B Job transfers occasionally occur within the functional organization. 

C Job transfers regularly occur for management level positions usually at the functional 
level. 

D Job transfers regularly occur for all position levels and within the functional units. 

E Job transfers regularly occur for all position levels, within the functional units, and at 
the corporate level. 

F N/A or don’t know 

   

Question 92: The following statements pertain to employee opportunities to learn about and support 
services outside the employee’s functional unit (e.g., programmers trained in product/service production 
functions, customer service trained in systems analysis) using programs such as cross training and job 
rotation. The organization: 
Option  Human resource skills 

Tick the most 
appropriate 
description 

A Does not provide opportunities to learn about support services outside the employee’s 
functional unit. 

B Opportunities are dependent on the functional unit. 

C Formal programs are practiced by all functional units. 

D Formal programs are practiced by all functional units and across the enterprise. 

E Opportunities are formally available across the enterprise and with business 
partners/alliances. 

F N/A or don’t know 

   

Question 93: The following statements pertain to the interpersonal interaction (e.g., trust, confidence, 
cultural, social, and political environment) that exists across IT and business units in our organization. 
Option  Human resource skills 
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Tick the most 
appropriate 
description 

A There is minimum interaction between IT and business units. 

B The association is primarily an ‘arm’s length’ transactional style of relationship. 

C Trust and confidence among IT and business is emerging. 

D Trust and confidence among IT and business is achieved. 

E Trust and confidence is extended to external customers and partners. 

F N/A or don’t know 

   

Question 94: The following statements pertain to the IT organization’s ability to attract and retain the best 
business and technical professionals. 

Option  Human resource skills 

Tick the most 
appropriate 
description 

A There is no formal program to retain IT professionals. Recruiting demands are filled 
ineffectively. 

B IT hiring is focused on technical expertise. 

C IT hiring is focused equally on technical and business expertise. Retention programs are 
in place. 

D Formal programs are in place to attract and retain the best IT professionals with both 
technical and business skills. 

E Effective programs are in place to attract and retain the best IT professionals with both 
technical and business skills. 

F N/A or don’t know 
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APÊNDICE B – DICIONÁRIO DE DADOS 

QuestionPro Survey Variable Recoding Recoding Indicator Measurement Obs 
Response ID             
IP Address             
Timestamp (MM/dd/yyyy)             

Duplicate             
Time Taken to complete (Seconds)             
Seq. Number             

External Reference             
Custom Variable 1             

Custom Variable 2             
Custom Variable 3             
Custom Variable 4             

Custom Variable 5             
Respondent Email             
Email List             

Country Code             
Region             
Response Status             

Country             
Longitude             

Latitude             
Radius             
Browser             

Device             
Operating System             
Language             

1 - Q1             
2 - Q2             
3 - Q3             

4 - Q4             
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5 - Q5 e-mail           
QuestionPro Survey Variable Recoding Recoding Indicator Measurement Obs 

6 - Q6             

7 - Q7 NIVR1 C-01-Q01 Demographic 01 Ordinal   
8 - Q8     Demographic       

9 - Q9 RERES1 C-02-Q02 Demographic 02 Nominal   
10 - Q10 TPIND1 C-03-Q03 Demographic 03 Nominal   
11 - Q11 TORG1 C-04-Q04 Demographic 04 Ordinal   

12 - Q12 NAEO1 C-05-Q05 Demographic 05 Discreta   
13 - Q13 TOGPP1 C-06-Q06 Demographic 06 Discreta   

QuestionPro Survey Variable Recoding Recoding Indicator Measurement Obs 
14 - Q14 IUTEC1 T-01-Q07 Intensity_tech_use_1 07 1-4   

15 - Q15             

16 - Q16             
17 - Q17 PPM1-1-KOC P-01-Q08-1 Knowledge_of_Context_1 

08 

1-5   

17 - Q17 PPM1-1-KOC P-01-Q09-2 Knowledge_of_Context_2 1-5   

17 - Q17 PPM1-1-KOC P-01-Q10-3 Knowledge_of_Context_3 1-5   
18 - Q18 PPM1-2-OI P-02-Q11-1 Opportunity_Identification_1 

09 
1-5   

18 - Q18 PPM1-2-OI P-02-Q12-2 Opportunity_Identification_2 1-5   

19 - Q19 PPM1-3-DEC P-03-Q13-1 Decision_Criteria_Definition_1 

10 

1-5   
19 - Q19 PPM1-3-DEC P-03-Q14-2 Decision_Criteria_Definition_2 1-5   

19 - Q19 PPM1-3-DEC P-03-Q15-3 Decision_Criteria_Definition_3 1-5   
19 - Q19 PPM1-3-DEC P-03-Q16-4 Decision_Criteria_Definition_4 1-5   
19 - Q19 PPM1-3-DEC P-03-Q17-5 Decision_Criteria_Definition_5 1-5   

20 - Q20 PPM1-4-CL P-04-Q18-1 Classification_1 

11 

1-5   
20 - Q20 PPM1-4-CL P-04-Q19-2 Classification_2 1-5   
20 - Q20 PPM1-4-CL P-04-Q20-3 Classification_3 1-5   

20 - Q20 PPM1-4-CL P-04-Q21-4 Classification_4 1-5   

21 - Q21 PPM1-6-EV P-06-Q22-1 Evaluation_1 
12 

1-5   

21 - Q21 PPM1-6-EV P-06-Q23-2 Evaluation_2 1-5   
21 - Q21 PPM1-6-EV P-06-Q24-3 Evaluation_3 1-5   
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21 - Q21 PPM1-6-EV P-06-Q25-4 Evaluation_4 1-5   
21 - Q21 PPM1-6-EV P-06-Q26-5 Evaluation_5 1-5   
22 - Q22 PPM1-6-EV P-06-Q27-6 Evaluation_6 1-5   

23 - Q23 PPM1-5-SPOS P-05-Q28-1 Sel_Prior_Opt_Seq_1 

13 

1-5   
23 - Q23 PPM1-5-SPOS P-05-Q29-2 Sel_Prior_Opt_Seq_2 1-5   

23 - Q23 PPM1-5-SPOS P-05-Q30-3 Sel_Prior_Opt_Seq_3 1-5   
23 - Q23 PPM1-5-SPOS P-05-Q31-4 Sel_Prior_Opt_Seq_4 1-5   
23 - Q23 PPM1-5-SPOS P-05-Q32-5 Sel_Prior_Opt_Seq_5 1-5   

23 - Q23 PPM1-5-SPOS P-05-Q33-6 Sel_Prior_Opt_Seq_6 1-5   
23 - Q23 PPM1-5-SPOS P-05-Q34-7 Sel_Prior_Opt_Seq_7 1-5   
23 - Q23 PPM1-5-SPOS P-05-Q35-8 Sel_Prior_Opt_Seq_8 1-5   

24 - Q24 PPM1-7-BAL P-07-Q36-1 Balancing_1 
14 

1-5   
24 - Q24 PPM1-7-BAL P-07-Q37-2 Balancing_2 1-5   

25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q38-1 Resource_Allocation_1 

15 

1-5   
25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q39-2 Resource_Allocation_2 1-5   
25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q40-3 Resource_Allocation_3 1-5   

25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q41-4 Resource_Allocation_4 1-5   
25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q42-5 Resource_Allocation_5 1-5   
25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q43-6 Resource_Allocation_6 1-5   

25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q44-7 Resource_Allocation_7 1-5   
25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q45-8 Resource_Allocation_8 1-5   
25 - Q25 PPM1-9-RA P-09-Q46-9 Resource_Allocation_9 1-5   

26 - Q26 PPM1-8-APP P-08-Q47-1 Approval_1 
16 

1-5   
26 - Q26 PPM1-8-APP P-08-Q48-2 Approval_2 1-5   

27 - Q27 PPM1-10-FP P-10-Q49-1 Formation_Portfolio_1 

17 

1-5   
27 - Q27 PPM1-10-FP P-10-Q50-2 Formation_Portfolio_2 1-5   
27 - Q27 PPM1-10-FP P-10-Q51-3 Formation_Portfolio_3 1-5   

27 - Q27 PPM1-10-FP P-10-Q52-4 Formation_Portfolio_4 1-5   
28 - Q28             
29 - Q29 PPM1-11-PPMI P-11-Q53-1 Portfolio_Infrastructure_1 

18 

1-5   

30 - Q30 PPM1-11-PPMI P-11-Q54-2 Portfolio_Infrastructure_2 1-5   
31 - Q31 PPM1-11-PPMI P-11-Q55-3 Portfolio_Infrastructure_3 1-5   
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32 - Q32             
33 - Q33             
34 - Q34 GAETI1-1 A-01-Q56-1 Communication_1 

19 

1-5 

option 6 = I do not 
know is considered 

"missing value" 

35 - Q35 GAETI1-1 A-01-Q57-2 Communication_2 1-5 
36 - Q36 GAETI1-1 A-01-Q58-3 Communication_3 1-5 

37 - Q37 GAETI1-1 A-01-Q59-4 Communication_4 1-5 
38 - Q38 GAETI1-1 A-01-Q60-5 Communication_5 1-5 
39 - Q39 GAETI1-1 A-01-Q61-6 Communication_6 1-5 

40 - Q40             
41 - Q41 GAETI1-2 A-02-Q62-1 Competence_Value_1 

20 

1-5 

option 6 = I do not 
know is considered 

"missing value" 

42 - Q42 GAETI1-2 A-02-Q63-2 Competence_Value_2 1-5 

43 - Q43 GAETI1-2 A-02-Q64-3 Competence_Value_3 1-5 
44 - Q44 GAETI1-2 A-02-Q65-4 Competence_Value_4 1-5 

45 - Q45 GAETI1-2 A-02-Q66-5 Competence_Value_5 1-5 
46 - Q46 GAETI1-2 A-02-Q67-6 Competence_Value_6 1-5 
47 - Q47 GAETI1-2 A-02-Q68-7 Competence_Value_7 1-5 

48 - Q48 GAETI1-2 A-02-Q69-8 Competence_Value_8 1-5 
49 - Q49             
50 - Q50 GAETI1-3 A-03-Q70-1 IT_Governance_1 

21 

1-5 

option 6 = I do not 
know is considered 

"missing value" 

51 - Q51 GAETI1-3 A-03-Q71-2 IT_Governance_2 1-5 
52 - Q52 GAETI1-3 A-03-Q72-3 IT_Governance_3 1-5 
53 - Q53 GAETI1-3 A-03-Q73-4 IT_Governance_4 1-5 

54 - Q54 GAETI1-3 A-03-Q74-5 IT_Governance_5 1-5 
55 - Q55 GAETI1-3 A-03-Q75-6 IT_Governance_6 1-5 

56 - Q56 GAETI1-3 A-03-Q76-7 IT_Governance_7 1-5 
57 - Q57             
58 - Q58 GAETI1-4 A-04-Q77-1 Partnership_1 

22 

1-5 

option 6 = I do not 
know is considered 

"missing value" 

59 - Q59 GAETI1-4 A-04-Q78-2 Partnership_2 1-5 
60 - Q60 GAETI1-4 A-04-Q79-3 Partnership_3 1-5 
61 - Q61 GAETI1-4 A-04-Q80-4 Partnership_4 1-5 

62 - Q62 GAETI1-4 A-04-Q81-5 Partnership_5 1-5 
63 - Q63 GAETI1-4 A-04-Q82-6 Partnership_6 1-5 
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64 - Q64             
65 - Q65 GAETI1-5 A-05-Q83-1 Scope_Architecture_1 

23 

1-5 

option 6 = I do not 
know is considered 

"missing value" 

66 - Q66 GAETI1-5 A-05-Q84-2 Scope_Architecture_2 1-5 

67 - Q67 GAETI1-5 A-05-Q85-3 Scope_Architecture_3 1-5 
68 - Q68 GAETI1-5 A-05-Q86-4 Scope_Architecture_4 1-5 

69 - Q69 GAETI1-5 A-05-Q87-5 Scope_Architecture_5 1-5 
70 - Q70             
71 - Q71 GAETI1-6 A-06-Q88-1 HR_Skills_1 

24 

1-5 

option 6 = I do not 
know is considered 

"missing value" 

72 - Q72 GAETI1-6 A-06-Q89-2 HR_Skills_2 1-5 
73 - Q73 GAETI1-6 A-06-Q90-3 HR_Skills_3 1-5 
74 - Q74 GAETI1-6 A-06-Q91-4 HR_Skills_4 1-5 

75 - Q75 GAETI1-6 A-06-Q92-5 HR_Skills_5 1-5 
76 - Q76 GAETI1-6 A-06-Q93-6 HR_Skills_6 1-5 

77 - Q77 GAETI1-6 A-06-Q94-7 HR_Skills_7 1-5 
78 - Q78             
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APÊNDICE C – GRÁFICOS DE OUTLIERS IDENTIFICADOS 
 
Figura 23 – Gráficos de Outliers Identificados 
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