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RESUMO 

Este estudo procurou analisar o impacto do conhecimento (criação, aquisição e 

transferência) da cooperação e dos benefícios ambientais na Inovação no Setor de Saúde. A 

inovação transformou-se numa mais valia para a obtenção de vantagens competitivas e de 

crescimento económico, a base para o aumento da produtividade. Contudo, é essencial que não 

assumam meramente o papel de produtoras de bens e serviços, torna-se necessário que as 

organizações de saúde estabeleçam modelos de gestão sustentáveis e percebam de que forma 

podem afetar o meio ambiente. 

O conhecimento é considerado uma mais valia para a indução de inovações e como tal, 

há uma crescente necessidade de compreender os processos que a envolvem. Quando 

partilhado, o conhecimento torna-se elementar; a cooperação a colaboração, a camaradagem, o 

trabalho de equipa são alguns dos exemplos que permitirão não só às organizações atingirem 

os seus objetivos, como também a tornar os serviços de saúde mais eficazes e com maior 

qualidade. 

A amostra centrou-se na divisão 21 (fabricação de produtos farmacêuticos de base e de 

preparações farmacêuticas) e divisão 86 (atividades de saúde humana) das quais resultaram 59 

organizações de saúde portuguesas. A análise utilizou sete variáveis incluídas no Inquérito 

Comunitário à Inovação - base de dados do CIS 2014 e, de forma a dar resposta às dez hipóteses 

formuladas foram realizados dois modelos de regressão logística. Os resultados sugerem a 

existência de uma relação positiva entre os benefícios ambientais e a inovações de marketing e 

organizacional. A este resultado adicionamos a influência da atribuição de sentido na relação 

entre os benefícios ambientais e inovação não tecnológica, tendendo a promover a mesma.  Este 

estudo chama a atenção para a relevância do aumento do conhecimento, cooperação, benefícios 

ambientais sobre a inovação num grupo de trabalho e os seus resultados contribuem para validar 

a importância destas, de forma a definir estratégias de inovação que contribuam para a 

satisfação do cliente e o desempenho organizacional de saúde em Portugal. 

Palavras-chave: criação, aquisição e transferência de conhecimento, cooperação, 

benefícios ambientais, inovação, setor de saúde, desempenho, satisfação do cliente. 
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ABSTRACT 

This study sought to analyze the impact of knowledge (creation, acquisition and 

transfer) of cooperation and environmental benefits in Innovation in the Health Sector. 

Innovation has become an asset for the achievement of competitive advantages and economic 

growth, the basis for productivity. However, it is essential that they not merely assume the role 

of producers of goods and services, it is necessary for health organizations to establish 

sustainable management models and to see how they can affect the environment. 

Knowledge is considered an asset for the induction of innovations and as such, there 

is a growing need to understand the processes that involve it. When shared, knowledge becomes 

elementary; cooperation, collaboration, camaraderie and teamwork are some of the examples 

that will allow organizations not only to achieve their goals, but also to make health services 

more effective and of better quality. 

The sample focused on division 21 (manufacturing of basic pharmaceuticals and 

pharmaceutical preparations) and division 86 (human health activities) which resulted in 59 

Portuguese health organizations. The analysis used seven variables included in the Community 

Innovation Survey - CIS 2014 database and, in order to respond to the ten hypotheses 

formulated, two logistic regression models were performed. The results suggest that there is a 

positive relationship between environmental benefits and marketing and organizational 

innovations. To this result we add the influence of the attribution of meaning in the relationship 

between environmental benefits and non-technological innovation, tending to promote it. This 

study draws attention to the relevance of increasing knowledge, cooperation, environmental 

benefits on innovation in a work group and their results contribute to validate the importance 

of these, in order to define innovation strategies that contribute to customer satisfaction and the 

organizational health performance in Portugal. 

Keywords: creation, acquisition and transfer of knowledge, cooperation, environmental 

benefits, innovation, health sector, performance, customer satisfaction. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO GERAL DA INVESTIGAÇÃO 

No presente capítulo será apresentado o tema e problemática em análise com base na 

revisão da literatura, bem como a justificação da escolha do tema. Serão também definidas as 

questões de investigação e objetivos do estudo e por fim far-se-á uma breve descrição da 

estrutura desta dissertação. 

1.1 Tema e Problemática em Análise 

Na sociedade atual, onde mercados, produtos, tecnologias e organizações estão sujeitos 

a frequentes mudanças, a exigência de produtos, de serviços sofisticados e personalizados 

torna-se cada vez maior. A inovação transformou-se numa mais valia para a obtenção de 

vantagens competitivas e sustentadas, a base para o aumento da produtividade, crescimento 

económico (Baker & Sinkula, 2002; Darroch & McNaughton, 2002; Lyon & Ferrier, 2002; 

Vrakking, 1990) e otimização do consumo de recursos, de forma a suprimir as necessidades 

atuais sem comprometer as gerações futuras.  

Torna-se essencial que as organizações percebam a forma como afetam o meio ambiente 

e se responsabilizem pelo meio onde estão inseridas, que não assumam meramente o papel de 

produtoras de bens e serviços (Adger, 2000;  Almeida, 2002; Fisher, 2004). Estas, devem reger-

se segundo princípios sustentáveis, já que a sustentabilidade é vista como um elemento 

fundamental para o desenvolvimento da inovação no âmbito organizacional (Barbieri, 

Vasconcelos, Andreassi, & Vasconcelos, 2010; Bengtsson & Ågerfalk, 2011; Boons & Lüdeke-

freund, 2013; Edgeman & Eskildsen, 2012; Gaziulusoy, Boyle, & McDowall, 2013; Hart, 1997; 

Hart & Milstein, 2004; Kleindorfer, Singhal, & Wassenhove, 2005; Nidumolu, Prahalad & 

Rangaswami, 2009; Michael Porter & Van Der Linde, 1995b) 

São muitos os autores (e.g., Bartholomew et al., 2001; Grol & Wensing, 2001; Shortell, 

Bennett, & Byck, 1998), que têm vindo a investigar a inovação, com o intuito de tentar definir 

o conceito e perceber o seu impacto sobre as organizações que a adotam. No entanto, ainda não

são suficientes, dado que os sistemas de inovação na saúde ainda revelam um impacto limitado
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dentro dos sistemas de fluxo de pesquisa (Proksch, Busch-Casler, Haberstroh, & Pinkwart, 

2018). 

Inovar nem sempre se torna fácil para as organizações de saúde, uma vez que a 

introdução de inovações nos cuidados de saúde é reconhecida pelo seu complexo processo 

(Amorim, 2003; Edquist, 2005; Fagerberg, 2003; Fagerberg, Mowery, & Nelson, 2005). A 

resistência à mudança por parte dos profissionais de saúde, ou ainda a falta de disponibilização 

de recursos financeiros são alguns dos fatores que podem prejudicar o processo de inovação 

(Bartholomew et al., 2001; Grol & Wensing, 2001).  

Assim, o sucesso das organizações exige muitas vezes que as empresas adotem a 

cooperação como estratégia, pois nos dias que correm, a saúde é considerada uma área de 

intervenção prioritária (Marques & Torgal, 2002). Quando falamos de inovação aliada à 

complexidade que as organizações de saúde envolvem, a cooperação interorganizacional surge 

de imediato como uma alternativa (Broek, Boselie & Paauwe, 2018), já que laços cooperativos 

entre organizações podem afetar positivamente a inovação (Blomqvist & Levy, 2006; Goes & 

Park Ho, 2010; Kylänen & Rusko, 2011; Miles & Snow, 2000; Ribeiro-Soriano & Urbano, 

2009). 

É fundamental que as organizações se esforcem por inovar e cooperar com os seus 

semelhantes, de modo a diminuírem os seus riscos e a diversificarem as suas atividades 

inovadoras. A utilização de novas abordagens, a troca de conhecimento, a criação de novos 

conceitos são alguns dos exemplos que podem ser crucias na inovação. 

Torna-se pois, importante criar, transferir e absorver o conhecimento para se 

desenvolver inovação e criatividade dentro das organizações (Nonaka, Toyama, & Konno, 

2000). Pois, de acordo com Sousa (2000), a inovação apoia-se no pressuposto de que 

“conhecimento é poder” para criar laços mais apertados com os clientes, para analisar a 

informação e utilizá-la corretamente em novas situações. 

Assim, num mundo cada vez mais globalizado, a gestão do conhecimento torna-se 

determinante nas organizações públicas e privadas, já que impulsiona novas formas de fazer, 

novas formas de pensar e possibilita a ocorrência de diversas mudanças a vários níveis.  

Bicalho e Gomes (2004) apontam que reconhecer as próprias características das 

instituições de saúde é fundamental, uma vez que, estas estão entre as mais complexas de gerir. 
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Assim, as capacidades, atitudes e aptidões dos gestores para influenciarem o comportamento 

dos seus profissionais, assumem extrema importância no seio de qualquer organização. É 

necessário que os recursos humanos se sintam motivados, pois, irão facilitar e melhorar o 

desempenho nos serviços, tornando-os mais eficazes e mais eficientes. E, tratando-se de 

organizações de saúde, há que ter ainda mais atenção, já que estamos a falar de vidas e de seres 

humanos e, como tal os profissionais, vendo associados alguns riscos (morte, invalidez e 

desconforto) perante a sua reputação, podem levar ao impedimento da criação e aquisição da 

inovação (Länsisalmi, Kivimäki, Aalto, & Ruoranen, 2006).  

Também o aumento das inovações tecnológicas tem vindo a exigir mais destes 

profissionais, pois a intensa inovação tecnológica (diagnóstica e de tratamento médico), faz 

com que estes sejam postos à prova diversas vezes por situações clínicas complexas. 

Obrigando-os assim, a estarem mais atentos ao processo de integração segura de inovações 

tecnológicas nos sistemas de cuidados de saúde (Lorenzetti, Trindade, de Pires, & Ramos, 

2012). 

Torna-se, portanto, essencial a reunião de um conjunto de esforços que sejam capazes 

de fazer frente às tarefas diariamente desempenhadas pelo profissional e de práticas que 

facilitem a inovação. 

Tanto o conhecimento, a cooperação como os benefícios ambientais podem ajudar na 

compreensão deste fenómeno tão complexo que é a inovação, cada um destes elementos, 

constitui um aspeto importante para as práticas organizacionais (Campos & Melo, 2008; Choi 

& Lee, 2003; Lee, Lee, & Kang, 2005; Santos, Rodrigues, & Pacheco, 2006). Assim, as 

parcerias proporcionam vantagens significativas para empresas que revelem lacunas em 

determinadas competências e recursos, e são capazes de unificar habilidades, gerar vantagens 

competitivas, que não seriam possíveis sem a sua interação (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2002). 
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1.2 Justificação do Tema 

A principal motivação para a realização deste trabalho resulta da centralidade ocupada pelas 

ciências da saúde como base para o processo de melhoria da qualidade de vida e, 

consequentemente a longevidade das pessoas. O tema está inteiramente ligado à importância e 

ao impacto da inovação nas organizações de saúde. Este trabalho servirá para destacar 

elementos imprescindíveis para o sucesso e aumento da inovação, de forma a que os 

profissionais de saúde e, consequentemente os seus utentes/ clientes possam tirar o máximo 

proveito da inovação e da evolução tecnológica. 

Neste estudo vão ser analisadas as dimensões do conhecimento, da cooperação e dos 

benefícios ambientais na perspetiva de poderem vir a facilitar ou não, todo o processo de 

inovação e, consequentemente, a tornarem-se elementares para as organizações de saúde. Estas 

organizações constituem uma parte fulcral na mudança, no avanço, na melhoria de vida dos 

indivíduos, e no incentivo a um ambiente criativo e inovador. É, por isso, importante que estas 

direcionem os seus comportamentos e estratégias para ações estruturadas que amplifiquem toda 

a sua capacidade competitiva (Dayan & Evans, 2006). 

1.3 Objetivos e Questões de Investigação 

A investigação em causa pretende articular as temáticas do conhecimento (criação, 

aquisição e transferência), cooperação, benefícios ambientais e inovação, quando aplicadas na 

área da saúde. O presente trabalho pretende contribuir para eliminar  algumas lacunas detetadas 

em estudos  anteriores (Andersen & Clubb, 2013; Bartholomew et al., 2001; Broek et al., 2018; 

F. Marques & Jorge Torgal, 2002; Revere et al., 2007; Sibte & Abidi, 2001; Sisinno & Moreira,

2005a), no sentido de potenciar a criação de novos produtos, processos, serviços ou, apenas

reestruturar os já existentes.

Investigações sobre a forma como as organizações de saúde lidam com a inovação e 

como a entendem; a descoberta, o conhecimento ou o simples desvendar de alguns inibidores 

da inovação, tornam-se fundamentais para o desenvolvimento e subsistência de qualquer 

organização. Assim, a compreensão das dimensões que sejam capazes de influenciar a inovação 

podem garantir não só a fidelização dos clientes/utentes, mas também a criação de valor e a 

diminuição de custos nos serviços.  



5 

Por conseguinte, o objetivo central deste estudo é promover uma maior compreensão da 

influência que as dimensões, do conhecimento, da cooperação e os dos benefícios ambientais 

podem ter sobre a inovação nas organizações de saúde através do CIS2014. 

O trabalho a realizar ao longo de toda esta investigação pretende responder a um 

conjunto de questões. Perante o objetivo apresentado anteriormente levantam-se as seguintes 

questões de investigação: 1) O conhecimento potencia a inovação tecnológica nas organizações 

de saúde? 2) O conhecimento potencia a inovação não tecnológica nas organizações de saúde? 

3) A cooperação potencia a inovação tecnológica dentro das organizações de saúde? 4) A

cooperação potencia a inovação não tecnológica dentro das organizações de saúde? 5) Os

benefícios ambientais potenciam a inovação tecnológica nas organizações de saúde? 6) Os

benefícios ambientais potenciam a inovação não tecnológica nas organizações de saúde? 7)

Existe uma relação entre o conhecimento, cooperação, benefícios ambientais e a inovação nas

organizações de saúde? 8) A criação/ difusão do conhecimento influencia a inovação nas

organizações de saúde? 9) Qual o impacto dos acordos ambientais estabelecidos sobre a

inovação nas organizações de saúde e sobre as dimensões que o influenciam?

1.4 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação é composta por cinco capítulos: Enquadramento Geral da 

Investigação, Revisão da Literatura; Dados e Metodologia de Análise, Apresentação de 

Resultados, Discussão de Resultados e Conclusão. 

• Capítulo I - Enquadramento Geral da Investigação: neste capítulo procedeu-se à

contextualização do tema em análise, bem como à definição dos objetivos do trabalho,

através da formulação de questões de investigação e, por fim à apresentação da estrutura

do estudo.

• Capítulo II - Revisão da Literatura: neste capítulo são apresentados quatro pontos, a

revisão da literatura referente à Gestão do Conhecimento, Gestão do Conhecimento no

Setor da Saúde; Cooperação, Cooperação no Setor da Saúde; Benefícios Ambientais,

Benefícios Ambientais no Setor da Saúde; Inovação, e Inovação no sector da saúde.
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• Capítulo III - Dados e Metodologia de Análise: é apresentada a metodologia, onde é

identificada a população, amostra e recolha de dados e, posteriormente é feito o

tratamento de dados e definido o método aplicado.

• Capítulo IV - Apresentação de Resultados: é apresentado o tratamento estatístico das

variáveis envolvidas no estudo, bem como os resultados obtidos.

• Capítulo V – Discussão de Resultados: neste capítulo são interpretados os resultados

e, analisadas as hipóteses com base na revisão da literatura.

• Capítulo VI – Conclusões e Recomendações: este reflete-se sobre os resultados

apresentados relativamente às hipóteses testadas, expondo as principais conclusões do

estudo, as suas implicações, limitações e finalmente as recomendações para possíveis

investigações.
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CAPÍTULO II - REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta uma descrição da revisão da literatura realizada acerca do estado 

da arte sobre a influência que o conhecimento (criação, aquisição e transferência), cooperação 

e os benefícios ambientais podem ter sobre a inovação tecnológica e não tecnológica em 

organizações de saúde portuguesas. Permitindo assim, compreender mais facilmente, a 

importância da inovação como fator diferenciador no alcance de vantagens competitivas, 

muitas vezes considerada a chave do sucesso organizacional 

2.1 Gestão do Conhecimento 

O crescente ritmo de mudanças na nossa sociedade e o aumento da competitividade, não 

só em mercados nacionais como internacionais, têm suscitado a que sejam colocadas algumas 

questões, sobre quais seriam os fatores para o sucesso das organizações, visto que estas 

procuram cada vez mais a qualidade, inovação e rapidez.  

A gestão do conhecimento integra um aspeto importante das práticas organizacionais, 

uma vez que permite aumentar de forma sustentada a competitividade das empresas (Choi & 

Lee, 2003; Lee et al., 2005). É uma disciplina que procura oferecer instrumentos que ajudem 

as organizações a transformar o conhecimento numa fonte de vantagem.  

De acordo com Filho (2000) esta envolve o conhecimento oriundo da experiência, da 

análise, do estudo, da pesquisa, da criatividade, da inovação, conhecimento sobre mercado, 

clientes, concorrência, processos e tecnologia. É igualmente uma atividade organizacional que 

cria uma atmosfera na qual tanto os dados como a informação são transformados em 

conhecimento e posteriormente em capital (Gabbay & le May, 2004). 

Bukowitz e Williams (2002, p. 17) definem a gestão do conhecimento como “um 

processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou capital 

intelectual”. Edvinsson e Malone (1998) explicam o capital intelectual comparando a empresa 

a uma árvore, através de uma metáfora, na qual a parte visível, constituída por tronco, galhos e 

folhas, representa o que é descrito em organogramas, relatórios anuais, demonstrações 

financeiras e outros documentos; as raízes, a parte invisível, constituem o capital intelectual 

composto por fatores dinâmicos que suportam o todo da empresa. 
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Existem, no entanto, aqueles que questionam a possibilidade de se atingir uma gestão 

do conhecimento devido ao seu elevado nível de subjetividade, visto que este resultado está 

dependente da assimilação e das experiências dos indivíduos.  

Assim, segundo  Wilson (2006): “Não existe gestão do conhecimento  porque esta reside 

nas pessoas. O que pode ser feito é tentar gerir a organização de modo a assegurar que o 

desenvolvimento da aprendizagem e das capacidades sejam encorajadas e que a cultura 

organizacional promova a partilha da informação” (p. 54). 

Para entendermos a dificuldade da sua definição, são referidos diferentes tipos de 

conhecimento: o conhecimento que é visto como difícil e simples (Huber, 1991), formal e 

informal (Conklin, 1996), privado, público, pessoal, e de senso comum (Boisot, 1995), tácito e 

explícito (Argote & Ingram, 2000; Nonaka & Takeuchi, 1995) e conhecimento compilado 

(Blackler, 1995). 

O conceito de conhecimento torna-se mais percetível quando comparado com os 

conceitos de dados e informação e, embora seja claro que exista uma relação entre esses três 

conceitos, não podem ser considerados sinónimos, porque têm categorias distintas. É quase 

impossível não associarmos a informação ao conhecimento, visto que é a informação que gera 

o conhecimento, esta representa um “conjunto de dados ou factos sobre determinada matéria

num determinado momento histórico” (p. 25). Neste contexto, a informação representa a

matéria-prima a partir da qual se poderá formular o conhecimento (Sousa, 2000).

Davenport e Prusak (1998) vêm corroborar a ideia de que o conhecimento está enraizado 

na informação, e que este por sua vez tem origem nos dados e como em qualquer mensagem é 

detentora de um emissor e um recetor (Davenport & Prusak, 1998). “Enquanto a informação é 

descritiva, ou seja, relaciona-se com o passado e o presente, o conhecimento é iminentemente 

preditivo, ou seja, fornece as bases para a previsão do futuro com um grau de certeza baseado 

em informações” (Argyris & Schön, 1996, p. 3). 

Um ponto fundamental em todas as definições conhecidas é que os dados quando 

trabalhados geram informação, podendo ou não criar conhecimento, tendo em conta os aspetos 

cognitivos por parte do indivíduo que interpreta a informação (Knox, 2007).  

Segundo Wilson (2006) os dados e a informação podem ser geridos, o mesmo não se 

verifica com o conhecimento, este irá estar sempre dependente de quem o recebe e de forma 
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imperfeita; imperfeita porque na maioria das vezes não conseguimos perceber o que realmente 

sabemos até ao momento de aplicar esse conhecimento: “that we know something may only 

emerge when we need to employ the knowledge to accomplish something” (Wilson (2006, p. 

3). 

É percetível a inter-relação entre os dados, informação e conhecimento, através da 

análise da pirâmide e, concluir que os dados evoluam para informação e que a mesma evolua 

para conhecimento, sendo os dados considerados o pré-requisito para que se possa chegar ao 

conhecimento (Knox, 2007). 

Fonte: Adaptado de Ackoff (1989) 

Figura 1- Hierarquia do Conhecimento 

defende o conhecimento como um “recurso económico básico, pois o conhecimento é o 

alicerce de todas as tarefas.” 

De acordo com Fleury (2002) podem ser distinguidos dois tipos de conhecimento; o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito, bastante influenciados pelo trabalho de 

Polanyi (1966), já que este autor é varias vezes supracitado em obras como, “Personal 

Knowledge “e “The tacit dimension”, onde refere a dimensão intrínseca do conhecimento 

tácito, mencionando também que o conhecimento individual pode não ser codificado e ser 

diferente para cada um. 
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Vários são os autores que se debruçam sobre esta temática; vejamos a definição de 

Carbone (2009, p. 82) que afirma que o conhecimento tácito é produzido pela experiência de 

vida, adquirida através de experiências individuais, crenças, valores, perspetivas, intuições. 

Neste tipo de conhecimento, o processo de transferências nas empresas torna-se mais difícil e 

incerto, uma vez que vai estar sempre dependente da experiência dos funcionários, e se essas 

experiências forem transmitidas a outros colaboradores, esse conhecimento tornar-se-á um 

sucesso e fonte de competitividade.  

Para Krogh, Ichijo, e Nonaka (2001), captar o valor do conhecimento tácito, constituí 

um dos principais desafios para a empresa criadora do conhecimento. O conhecimento tácito 

tem duas componentes distintas (Polanyi, 1958), a primeira uma componente técnica, que incluí 

o know how relacionado com um conhecimento enraizado na ação, e a segunda uma

componente cognitiva que inclui elementos, tais como, atitudes, pressentimentos, esquemas e

valores, afirmando-se desta forma um conhecimento complexo.

De acordo com Polanyi (1966) o conhecimento tácito por oposição ao explícito, pode 

estar muitas vezes camuflado, já que podemos saber mais do que aquilo que dizemos, “we can 

know more than we can tell”. 

O conhecimento explícito de acordo com Lara (2001) envolve um conhecimento mais 

aprofundado dos factos e é adquirido sobretudo pela educação formal, muitas vezes através de 

manuais, documentos, afirmações, entre outros. Este conhecimento, ao contrário do tácito, é 

mais facilmente partilhado entre os indivíduos, e acaba por se propagar de uma forma mais 

rápida dentro da organização.  

Para (Nonaka & Takeuchi, 1997), dentro de uma organização, o conhecimento explícito 

vai permitir que os gestores possam tomar decisões mais racionais e menos precipitadas. E se 

por um lado, acaba por ser benéfico, por outro, Fleury e Junior (2001) adverte-nos para o perigo 

de o conhecimento poder ser comercializado a um concorrente.  

Embora estes dois tipos de conhecimento tenham grande importância, cabe às empresas 

procurar um equilíbrio, pois a criação do conhecimento surge da interação destes dois tipos de 

conhecimentos. Em certas partes do mundo, por exemplo no Japão, é dada maior ênfase ao 

conhecimento tácito, por revelar mais a importância do conhecimento como uma criação social. 

Em contrapartida os ocidentais tendem a valorizar mais o conhecimento explícito, já que o 

conhecimento formalizado é o mais reconhecido (Carbone, 2009; Nonaka & Takeuchi, 1997). 
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A conversão dos dois tipos de conhecimento, tácito e explícito na criação do 

conhecimento formam uma das principais abordagens sobre a gestão do conhecimento, 

desenvolvida pelo trabalho dos investigadores (Nonaka & Konno, 1998; Nonaka & Takeuchi, 

1997).  

Nonaka e Takeuchi (1995) afirmaram que a criação do conhecimento resulta de um ciclo 

contínuo de quatro processos integrados: externalização, internalização, combinação e 

socialização e que estes quatro mecanismos de conversão do conhecimento são mutuamente 

complementares e interdependentes, mudando de acordo com as exigências da sequência e do 

contexto, através dos quais os conhecimentos tácitos e explícitos se disseminam. Estes autores 

são considerados pioneiros no estudo sobre criação de conhecimento organizacional designado 

“Espiral do Conhecimento” (Nonaka & Takeuchi, 1997). 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997)

Figura 2 - Espiral do conhecimento 

O início deste ciclo ocorre através da socialização, através da criação e partilha de 

conhecimento por parte dos indivíduos. A externalização consiste no conhecimento 

compartilhado que pode ser cimentado de forma expressiva, pois quanto mais fácil for a troca 

entre o conhecimento tácito e explícito, maior será a capacidade coletiva de converter 

conhecimento, uma vez, como foi falado anteriormente, o conhecimento explícito é mais 

facilmente divulgado (Nonaka & Takeuchi, 1997).  
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A terceira forma de conversão do conhecimento caracteriza-se pela transformação do 

conhecimento num outro conhecimento, já que é um processo de sistematização de conceitos 

(Nonaka & Takeuchi, 2008,). Este refere ainda que o uso de forma criativa das bases de dados, 

de redes computorizadas, de comunicação e larga escala vem facilitar a conversão do 

conhecimento.  

A última forma de conversão do conhecimento é a transformação do conhecimento 

explícito em tácito e segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p.73)  “as experiências através da 

socialização, externalização, combinação tornam-se ativos valiosos” quando internalizadas na 

base de conhecimentos tácitos individuais. 

 Nonaka e Von Krogh (2009) definem a criação do conhecimento como um processo que 

faculta e difunde o conhecimento criado pelos indivíduos, e também o cristaliza e interliga ao 

sistema de conhecimentos das organizações. Quando se fala em criar conhecimentos não se 

trata apenas de aprender com os outros ou de adquirir conhecimentos externos, “o conhecimento 

deve ser construído por si mesmo, impondo uma forte interação com os membros da 

organização” (Nonaka & Takeuchi, 1997, p. 10). Assim, a criação de conhecimento depende 

da aprendizagem interna e externa de cada um (Bierly & Chakrabarti, 1996; Zhang, 

Macpherson, & Jones, 2006). E, uma vez estabelecidas interações com outras organizações, 

este processo poderá dar origem a um novo conhecimento, que os autores Nonaka (1991, 1994),  

Nonaka e Takeuchi (1997) e Nonaka, Umemoto, e Senoo (1996) afirmam ser criado através de 

uma interação ativa entre indivíduos com diferentes tipos de conhecimentos, tácitos, explícitos 

e com diferentes conteúdos.  

 Choo (2003) propõe três dimensões do conhecimento: conhecimento tácito, 

conhecimento explícito e conhecimento cultural, as duas primeiras idênticas à ideia de Nonaka 

e Takeuchi (1997) e o conhecimento cultural baseado em estruturas cognitivas e afetivas.  

 Nonaka (1991, 1994), Nonaka e Takeuchi (1997), Spender (1996, 1998) e Blackler 

(1995) têm mostrado interesse por estudos que colaboram no entendimento da criação de 

conhecimento, nomeadamente, pela forma como tem sido utilizado nas organizações ou mesmo 

nas alterações das formas de conhecimento organizacional, visto que para Nonaka, Toyoma e 

Byosiere (2001) ainda é pouco conhecido o modo como as organizações o criam e o gerem. A 

criação e o desenvolvimento do conhecimento requerem da organização uma visão mais 

abrangente, que seja capaz de identificar com clareza os atores elementares para a criação de 
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processos fundamentais para um bom desempenho: solucionar problemas, ajudar na tomada de 

decisões, promover a aprendizagem, entre outros. 

  Relativamente à aquisição, esta pode ser definida como o processo de compreender e 

organizar o conhecimento especializado através da extração, estruturação, organização e 

representação do mesmo (Nunes, 1990; O’Keefe & Preece, 1996), por uma ou mais fontes 

(Turban, 1992). De um modo geral, trata-se de uma atividade composta por um conjunto de 

tarefas que empregam técnicas manuais e outras com recurso ao computador (Boose & Gaines, 

1989; Burge, 1998; Delugach & Wolf, 1996; Milton, Clarke, & Shadbolt, 2006; Shadbolt, 

2005). A aquisição do conhecimento pode ocorrer através da colaboração, da consulta, da 

interação informal dos especialistas do conhecimento e através de outras atividades ligadas ao 

mesmo.  

 Mastella (2005) considera que as técnicas de aquisição do conhecimento, por serem de 

natureza explícita, encontram-se melhor estruturadas, ainda que sejam necessárias validações 

regulares de um especialista. Nesta etapa, torna-se necessário desenvolver um conhecimento 

explícito que eventualmente seja tácito ou combinar conhecimentos que são perfeitamente 

explícitos. 

Segundo Almuiet e Salim (2013) existe uma consciência crescente acerca da 

importância das atividades da aquisição de conhecimento nas organizações, esta aquisição tem 

sido concetualizada e descrita de diferentes maneiras; para Sternberg (1984) o processo de 

aquisição de conhecimento deve fazer parte de qualquer teoria do funcionamento cognitivo 

humano; segundo Gold e Segars (2001) e Huber (1991) a aquisição refere-se ao processo 

intraorganizacional que facilita a criação de conhecimento tácito e explícito, bem como a 

identificação, absorção de informação, combinação e externalização do conhecimento. 

Todo este conhecimento tem como destino a sua inclusão numa base de conhecimentos 

na qual é possível relacionar os diversos conceitos intrínsecos a determinado problema (Correia, 

Mendes, & Marques, 2018). A acumulação de maior ou menor conhecimento depende da 

capacidade organizacional em absorver conhecimento, a absorção está intrinsecamente ligada 

à capacidade de a organização reconhecer o valor de determinado conhecimento, de assimilá-

lo e aplicá-lo. Assim, as organizações com maior capacidade de absorção tendem a ser mais 

dinâmicas, independentemente do seu desempenho atual (Teece, Pisano, & Shuen, 1997; 

Volberda et al., 2010), já as organizações de menor dimensão tendem a ser mais reativas, estas 
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baseiam-se mais em padrões de desempenho e não tanto em avanço tecnológico (Cohen & 

Levinthal, 1990). 

 Argote e Ingram (2000) descrevem a transferência de conhecimento “como um processo 

através do qual uma unidade (grupo, departamento ou divisão) é afetada pela experiência da 

outra” (p. 151). Também Szulanski, avança com uma outra explicação possível em que “ a 

transferência do conhecimento é vista como um processo no qual uma organização recria e 

mantém um conjunto ambíguo de rotinas num novo ambiente” (Szulanski, 2000, p. 10).  

 Levine e Prietula (2012) identificam quatro maneiras de transferir conhecimento: a 

autoaprendizagem que é adquirida através de relatórios e/ou manuais existentes na organização 

com informações relevantes; as trocas de informação, numa perspetiva social; as relações 

performativas, que consistem na troca de conhecimento de um grupo específico; as trocas 

realizadas com outras empresas, isto é, o conhecimento externo que a organização adquire.  

A interação entre colaboradores e a troca de ideias entre os elementos de uma 

organização é uma forma eficiente de transferir conhecimento (Loureiro, 2003). A 

comunicação, é um dos exemplos mais usuais da transferência de conhecimento, que pode 

traduzir-se, numa pausa para o café, numa conversa de corredor, na participação em 

conferências, seminários ou noutras formas, o que nem sempre é possível e o que acontece na 

maioria das vezes, é que o trabalho em excesso não deixa tempo aos colaboradores para que 

estes possam comunicar entre si.  

 Davenport (1994) salienta a importância das pessoas na transferência do conhecimento, 

deve ser entendido o modo como as pessoas usam a informação e não como usam os recursos 

tecnológicos; informações que são de elevada importância para a empresa e que não se tornam 

fáceis de serem geridas por recursos tecnológicos; é através das pessoas que os dados são 

interpretados, contextualizados e posteriormente valorizados, por isso os gestores preferem 

obter informações das pessoas; as pessoas são consideradas fundamentais e determinantes no 

contexto informacional, assim qualquer modelo ou mapa informacional deve incluí-las; a 

comunicação tecnológica só é possível se primeiro houver uma comunicação “face to face”.  

Todavia, Davenport e Prusak (1998, p. 117) não deixam de concordar, que a 

transferência do conhecimento não poderia ocorrer “sem as ferramentas fornecidas pela 

tecnologia da informação” e sem que sejam percebidas as qualificações das pessoas e a sua 

credibilidade (Davenport & Prusak, 1998). Os autores chamam ainda a atenção para a 
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relevância dos valores, normas e comportamentos que integram a cultura da empresa, revelando 

alguns aspetos culturais inibidores na transferência do conhecimento organizacional, são eles: 

a falta de capacidade de absorção pelos recetores; falta de tempo e de locais para reunir; ideia 

concebida de trabalho produtivo; falta de confiança mútua; diferentes culturas e quadros de 

referência; intolerância com os erros ou qualquer necessidade de ajuda; estatuto para os 

possuidores de conhecimento e crença de que este é privilégio para determinados grupos. 

  E se por um lado podemos considerar alguns aspetos culturais inibidores, a cultura é 

também evidenciada como um aspeto importante para melhorar a transferência do 

conhecimento, pois, segundo os autores, “quanto mais próximas as pessoas estão da cultura do 

conhecimento que está a ser transferido, mais fácil é a partilha e a troca” (Davenport & Prusak, 

1998, p. 121). A troca de informações, conhecimento e cooperação com os diversos atores de 

todo o processo, tende a aumentar a agilidade e confiança, podendo também estimular a 

inovação conjunta e a melhorar os serviços prestados aos clientes.  

2.1.1 Gestão do conhecimento no setor da saúde 

Hoje em dia é cada vez mais comum, depararmo-nos com pessoas bem informadas, mais 

exigentes e por isso mais competitivas e isso deve-se à facilidade e rapidez com que as pessoas 

acedem à informação e a utilizam nos diversos setores de atividade, nomeadamente no da saúde.  

A adoção e implementação de programas de gestão do conhecimento no setor da saúde, 

particularmente, nas organizações prestadoras de cuidados de saúde, assumem-se promissoras 

e de grande transformação ao longo das próximas décadas. Estas precisam de estabelecer 

estratégias de gestão de conhecimento para impulsionar a inovação nos mercados e setores nos 

quais as entidades de saúde operam (Marques, Santos, Marques & Ramos, 2018).  

É neste contexto que emerge o conceito de gestão do conhecimento; a sua importância 

está ligada à capacidade que as empresas têm em identificar as particularidades determinantes 

na criação e manutenção do conhecimento e ainda, o reconhecimento do seu valor nas 

organizações de saúde. A gestão do conhecimento pode ser definida como um processo de 

identificação, aquisição, transferência de informação e conhecimento no qual as pessoas o 

podem usar para criar, competir e melhorar (Nicolini, Powell, Conville, & Martinez-Solano, 

2008). Este processo tem como principais objetivos o crescimento, o desenvolvimento, a 

comunicação e a preservação do conhecimento dentro de uma organização, assim a gestão do 
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conhecimento permite aos profissionais obterem respostas rápidas e assertivas para as decisões 

que necessitam tomar (Montani & Bellazzi, 2002). 

  As entidades de saúde devem cooperar com os agentes da cadeia de suprimentos e incitar 

a cooperação entre a indústrias e a academia, de forma a atualizar os conhecimentos e as 

capacidades de gestão (Marques et al., 2018).  

São várias as vantagens na implementação de programas de gestão do conhecimento no 

setor da saúde, nomeadamente, na tomada de decisão, na melhoria da qualidade dos cuidados, 

na redução de erros clínicos e na diminuição de custos (El Morr & Subercaze, 2010), já que 

uma decisão que não seja baseada em evidências pode levar a políticas, a práticas inadequadas, 

e negar às pessoas os benefícios de tratamentos comprovados (Graham & Tetroe, 2007).  

Embora, existam estudos que indiquem ainda uma fraca aplicação dos processos de 

conhecimento nas organizações portuguesas de saúde (Revere et al., 2007; Sibte & Abidi, 2001; 

Silva, 2004), estas começam agora a dar os primeiros passos na gestão do conhecimento 

(Kalogeropoulos, Carson, & Collinson, 2003), não só a nível nacional, mas também 

internacional.  

 Beulke e Bertó, (2000) e Borba (2008) salientam que se torna fundamental o 

desenvolvimento de modelos de gestão no setor da saúde que propiciem melhores resultados 

financeiros, já que a satisfação dos utentes/clientes pode ser adquirida através de um bom 

atendimento.  

 Porter e Teisberg (2007, p. 19), referem que as organizações de saúde apresentam uma 

“combinação de altos custos e qualidade insatisfatória, gerando ansiedade e insatisfação em 

todos os participantes”, em todos os seus intervenientes. Segundo Batista (2010), são de suma 

importância a qualidade e satisfação dos utentes com todos os serviços prestados e daí o 

interesse de conhecer os direitos e os deveres relativamente aos cuidados de saúde.  

Estando os utentes cada vez mais informadas dos seus direitos, exigem dos profissionais 

melhores condições e com mais qualidade na assistência prestada (prestação de serviços). Nesse 

sentido têm sido reunidas condições, nomeadamente na aplicação de técnicas e ferramentas 

diferenciada (Borba, 2008), bem como a utilização de conceitos de aprendizagem, competência 

e conhecimento (Shinyashiki & Kno, 2003).  
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Segundo Rocha et al. (2012) existe uma preocupação e uma necessidade em adquirir 

conhecimento nas organizações de saúde, em investir e utilizar o seu capital humano para obter 

benefícios competitivos. Já que, organizações focadas em promover a aquisição de 

conhecimentos mostram ser mais inovadoras e, ter maior impacto tanto na inovação tecnológica 

como não tecnológica (Marques et al., 2018).  

A recolha de dados é citada como uma solução para que a organização possa explorar 

todo o conhecimento disponível, para serem posteriormente analisados, tratados e distribuídos 

entre os diferentes profissionais de saúde (Montani & Bellazzi, 2002). 

Para Guptill (2005) haver gestão do conhecimento nos serviços de saúde significa 

perfilar pessoas, dados, processos e também tecnologias para aperfeiçoar especializações, 

experiências e para solidificar o desempenho organizacional.  

Assim, torna-se fundamental resolver ainda algumas barreiras, nomeadamente na 

obtenção da informação, como inadequação ou falta de equipamentos, falha nos serviços de 

comunicação, conflito de interesses e falta de capacidade por parte dos profissionais de saúde 

(Revere et al., 2007), que têm vindo a aumentar o seu interesse pela gestão do conhecimento 

nas instituições em que trabalham, uma vez que, também parte do seu trabalho envolve o 

processo comunicativo e as relações humanas. Pois quanto maior for a procura de serviços 

especializados, maior é a necessidade de expansão do conhecimento dos profissionais de saúde 

sobre o tema (Ruthes & Cunha, 2009).  

Existem algumas atividades do enfermeiro que contribuem para o sucesso da 

organização no processo de transformação do conhecimento tácito em explícito, no caso do 

chefe de equipa, este tem o papel de disseminar e compartilhar os conhecimentos tácitos e 

explícitos com a restante equipa e restantes profissionais de saúde. Para além de que este 

processo traz vantagens sustentáveis e de difícil reprodução, porque é único em cada 

organização, e este apoia-se nas pessoas e não nos recursos físicos facilmente reproduzidos e 

com menor flexibilidade (Cruz & Ferreira, 2016).  

A capacidade dos colaboradores para partilharem conhecimento, encontra-se 

diretamente relacionada com comportamentos inovadores no trabalho, assim como, a relação 

entre a oportunidade de partilha e os comportamentos inovadores. Deste modo, quanto maior a 

capacidade e oportunidade de partilha, maior o desenvolvimento de comportamentos 

inovadores (Radaelli, Lettieri, Mura, & Spiller, 2014)  



18 
 

Tendo em conta as diversas áreas de trabalho na saúde (medicina, enfermagem, serviço 

social, gestão, entre outros), Azzolin (2007) destaca que o trabalho apesar de ser muitas vezes 

realizado individualmente, é considerado como algo coletivo cujo objetivo principal é o cuidado 

ao paciente. Todos os funcionários devem ter um papel de destaque e os gestores não devem 

ser exceção porque têm um papel preponderante e cabe aos gestores das instituições de saúde 

fazer a comparação de dados e resultados atuais com períodos anteriores, bem como comparar 

os resultados obtidos com outras instituições. Todo o sistema de avaliação de gestão do 

conhecimento deve estar adaptado ao profissional de forma a que a informação possa destacar 

o fluxo, a mudança e o controle do conhecimento (Colauto & Beuren, 2003). 

2.2 Cooperação 

A Cooperação tem sido investigada por diferentes áreas e, devido à sua 

multidisciplinaridade, não existe um entendimento quanto à sua definição, isto já que a 

literatura fala de outras conceções próximas e semelhantes, como solidariedade, coordenação, 

interdependência, colaboração (Proença, 2000). Apesar do conceito de cooperação ser 

considerado difícil de ser compreendido, tanto pela sua complexidade como pela sua 

multidisciplinariedade, este é considerado  “um ingrediente essencial da evolução” (Santos, 

Rodrigues, & Pacheco, 2006). 

  É nas áreas da biologia e ciências sociais (e.g., economia, sociologia e ciência política), 

que é encontrada a origem e evolução da cooperação humana (Lehmann & Keller, 2006), as 

quais influenciaram a definição adotada para o Contexto Organizacional. A ideia de cooperação 

e especificamente ligada às organizações apresenta-se como um conceito relevante, tanto para 

a reflexão teórica acerca da organização, como para a análise de organizações empíricas e que 

podem ser vistas como sistemas cooperativos como apresenta Barnard (1979).  

  Outros autores Amoretti (2001), Barros (1994) e Simon (1999), veem a cooperação 

como um trabalho de equipa, onde todos os membros trabalham no mesmo sentido e com o 

mesmo objetivo em comum. Barros (1994) vem partilhar a mesma ideia, ao expor que a 

cooperação envolve o trabalho comum com vista a alcançar um objetivo. No entanto, torna-se 

necessário que os elementos da organização estejam acessíveis para acordos e predispostos a 

partilhar informação e conhecimento para o bem comum (Casarotto Filho & Pires, 1999).  
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Alguns autores destacaram características estruturais, culturais, psicológicas, como 

causas determinantes da influência sobre o comportamento cooperativo. Chatman e Barsade 

(1995) destacaram traços psicológicos e características pessoais (idade e sexo), como 

determinantes da cooperação. Barnard (1979) destaca a satisfação, já que de acordo com as suas 

ideias, a cooperação do individuo no trabalho varia em função da satisfação das suas 

necessidades. Smith, Carroll e Ashford (1995) seguem a conceção de Barnard (1979) de que a 

cooperação resulta da atenção dada às necessidades individuais e da atitude decorrente da 

satisfação. Normas culturais, condições estruturais, comunicação, características da tarefa, 

sistemas de controle e sistemas de recompensa são igualmente apontados como antecedentes 

pertinentes do comportamento cooperativo (Chatman & Barsade, 1995; McAllister, 1995; 

Pinto, Pinto & Prescott, 1993).  

A Cooperação permite, não só aos colaboradores atingirem os seus objetivos, como 

também às organizações, pois é considerado um fator produtivo e desafiador (Prammer & 

Neugebauer, 2012). Esta tem a capacidade de simplificar a realização de ações conjuntas e a 

transação de recursos para alcançar objetivos organizacionais (Balestrin, Verschoore, & Reyes 

Junior, 2010). 

  O comportamento de cooperação, segundo Phua (2004), pode ter uma grande influência 

sobre a identidade do indivíduo no trabalho, sobretudo na confiança que o mesmo deposita nos 

que o rodeiam.  

Estratégias de cooperação entre pessoas e organizações revelam uma das principais 

formas de participação na criação de inovação e, por conseguinte, na competitividade e 

crescimento económico de empresas, regiões e países (Quandt, 2012). Assim, a cooperação 

entre empresas é apontada como uma das formas mais presentes de estratégia organizacional 

(Teixeira, Vitcel & Beber, 2007). 

Segundo Wegner e Maehler (2012) torna-se importante saber identificar o desempenho 

num processo de cooperação e sobretudo compreender o que levam as empresas a terem 

diferentes níveis de desempenho e a beneficiarem de maior ou menor grau de conhecimento ou 

atividades concretizadas, uma vez que este tende a privilegiar produtos e serviços.  

 Wilkinson e Young (2002) defendem a ideia de que as empresas não sobrevivem e não 

se desenvolvem apenas pelo seu empenho, estas dependem do desempenho de outras empresas 

e da natureza e qualidade das relações, desenvolvidas. Daí, haver um destaque para a criação 
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das redes de cooperação produtiva, tanto em organizações privadas como públicas (Amato 

Neto, 1999), aproveitando recursos de uso comum como: tecnologia de processo, suprimentos, 

habilidades pessoais e organizacionais, (Olave & Amato Neto, 2001). 

 

2.2.1 Cooperação no setor da saúde 

A maioria dos estudos na área da cooperação destacam a importância da partilha de 

conhecimentos, crenças e representação de estruturas (Grice, 1975). Esta pode-se expressar de 

diferentes formas e termos, tais como, a colaboração, a camaradagem, o trabalho de equipa, 

parcerias, entre outros. 

  Evidências mostram que, atualmente, as diferentes formas de cooperação são vistas 

como elementares, já que estas tendem a facilitar os processos funcionais nas organizações, a 

torná-las mais competitivas e a contribuir para alcançar objetivos organizacionais (Bengtsson 

& Kock, 2000). O alto grau de institucionalização (mecanismos coercitivos e normativos; 

legislação e normas profissionais) são alguns dos exemplos que podem levar uma organização 

de saúde a cooperar (Broek, Boselie & Paauwe, 2018).  Uma cooperação eficaz que permita 

aos hospitais o fornecimento de serviços económicos e de alta qualidade (Peng & Bourne, 

2009).  

Assim, o sucesso das organizações exige muitas vezes que as empresas adotem a 

cooperação, como estratégia, pois, nos dias que correm, a saúde é considerada uma área de 

intervenção prioritária, face aos conceitos de cooperação adstritos ao desenvolvimento 

(Marques & Torgal, 2002).  

Quando falamos de inovação aliada à complexidade que as organizações de saúde 

envolvem, a cooperação interorganizacional surge de imediato como uma alternativa (Broek, 

Boselie & Paauwe, 2018).  Alguns autores (Blomqvist & Levy, 2006; Goes & Park Ho, 2010; 

Kylänen & Rusko, 2011; Miles & Snow, 2000; Ribeiro-Soriano & Urbano, 2009) vêm 

corroborar a mesma ideia, destacando ainda que, os laços cooperativos entre organizações 

afetam positivamente a inovação.  

A cooperação pode ser alcançada não só através do desejo de cooperar, mas também 

através do desejo de evitar a falta de cooperação (Stahelski & Tsukuda, 1990), por exemplo, as 
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diferentes áreas, radiologia, farmácia, entre outras, não querem parecer incompetentes aos olhos 

do pessoal externo.  

 Das e Teng (2000) defendem que a existência de cooperação e concorrência entre outros 

parceiros é uma característica importante para parcerias estratégicas.  Pois, mesmo numa 

parceria são concorrentes, diretos ou indiretos, atuais ou potenciais, com a necessidade de 

competir através da parceria de outros, know-how e tecnologias. 

 Contudo, apesar da inovação poder ser estimulada pelo contacto com organizações 

concorrentes, os efeitos sobre a inovação cooperativa permanecem ainda pouco visíveis (Broek, 

Boselie & Paauwe, 2018). E, é da junção da competição e cooperação entre organizações, que 

surge o termo coopetição, termo esse, frequentemente configurado entre hospitais, no entanto, 

ainda pouco desenvolvido, (Mascia, Vicenzo, & Cicchetti, 2012). 

 A criação de valor e a utilização de valor são frequentemente usadas para explicar a 

coopetição. Esta representa a parte cooperativa da coopetição, na medida em que as 

organizações cooperam partilhando recursos e conhecimento para criar valor (Broek, Boselie 

& Paauwe, 2018). 

Assim, num mundo cada vez mais globalizado, o conhecimento tornou-se obrigatório, 

estratégias de coopetição começaram a ser adotadas nas mais diversas organizações e, entre 

diferentes setores. Santos, Marques, Ratten e Ferreira (2017) mostraram que investir no 

conhecimento por meio da coopetição é uma maneira importante de as empresas manterem uma 

vantagem competitiva no mercado. Já que, vínculos organizacionais e inovações em serviços 

de saúde têm vindo a enfrentar bastantes barreiras para inovar (Goes & Park Ho, 2010). 

 É, no entanto, através da cooperação internacional que a saúde tem tido mais 

visibilidade, esta funciona como apoio a áreas fundamentais da saúde (Bardhan, 2005). E a 

verdade é que a receita ideal para a cooperação internacional em geral e, na saúde em particular 

não é muito complicada e até já foi encontrada. Condições políticas e a canalização de dinheiros 

seriam considerados mais do que determinantes para fazer qualquer país crescer 

sustentadamente. 

  Contudo, sabemos que os recursos são escassos e a estabilidade política, na maior 

parte dos países em desenvolvimento, nem sempre é uma realidade. 
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2.3 Benefícios ambientais 

Para qualquer organização é necessário obter o maior retorno possível sobre o capital 

investido. Estas recorrem ao uso de ferramentas disponíveis para estar à frente dos concorrentes 

de forma a obter maiores margens e fatias de mercado. No entanto, com todas as mudanças 

globais que têm vindo a ser faladas, para além dos fatores económicos e estruturais, outras 

começam a fazer parte das funcionalidades das empresas, as questões do meio ambiente.  

Para que as empresas possam apoiar a sustentabilidade, os seus processos produtivos 

devem ser alterados sempre que necessário, e assim tornarem-se ecologicamente sustentáveis 

(Coral, 2002). Portanto, “Uma empresa sustentável é aquela que contribui para o 

desenvolvimento sustentável, gerando, simultaneamente, benefícios económicos, sociais e 

ambientais" - conhecidos como os três pilares da sustentabilidade (Hart & Milstein, 2004, p. 

66).  

De entre os diversos conceitos, o equilíbrio entre estas três dimensões, ficou mais 

conhecido pelo termo “Triple Bottom Line” denominado pelo economista John Elkington e, 

representado pela expansão do modelo de negócios, que considerava apenas os fatores 

económicos, para um novo modelo, que passa a considerar também a dimensão ambiental e 

social (Elkington, 1997). 

E, embora, os objetivos de uma empresa não passem diretamente por se focar em 

questões ambientais, estas têm-se tornado essenciais em consequência do aumento da 

consciencialização do consumidor e do crescente interesse pela forma como os produtos e 

serviços são produzidos, utilizados e descartados. Torna-se crucial que as empresas percebam 

a forma como afetam o meio ambiente e se responsabilizem pelo meio onde estão inseridas, e 

que não assumam meramente o papel de produtoras de bens e serviços (Adger, 2000; Almeida, 

2002; Fisher, 2004).  

A dimensão ambiental surge, desta forma como uma alternativa exequível, já que as 

empresas perceberam que o respeito pelo meio ambiente está entre os principais fatores e que 

se refletem diretamente no seu sucesso, como forma de obter vantagem competitiva na empresa 

(Berry & Rondinelli, 1998; Porter & Kramer, 2002; Sharma & Vredenburg, 1998).  

Iannuzzi (2011) refere que, revistas que anteriormente não davam qualquer importância 

às questões ambientais, começaram a dedicar artigos inteiros à sustentabilidade. O autor referiu 
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ainda que “passou-se de olhar as questões ambientais como uma função de gestão de risco para 

algo que tem um enorme potencial para a inovação e crescimento.” E continua, ao dizer, que 

“os produtos ecológicos desempenham um papel mais importante que nunca, e devem ser uma 

parte importante do modelo de negócio de todas as empresas” (Iannuzzi, 2011, p. 3).  

Diversos estudos (Christmann, 2000; Russo & Fouts, 1997; Sharma & Vredenburg, 

1998; Wagner, 2005), que mostram a existência de uma relação positiva entre a implementação 

de estratégias ambientais proativas e um superior desempenho ambiental e financeiro das 

empresas (Sérgio, Eesc, Escrivão, & Eesc, 2007). Mitroff (1994) aponta o ambientalismo como 

sendo uma das novas funções-chave das empresas que queiram sobreviver em tempos onde se 

vão agregando novas e diferentes variáveis ao vetor padrão de concorrência. 

Ainda assim, para os ambientalistas a velocidade com que as empresas tomam 

consciência da necessidade de preservar o meio ambiente ainda é muito lenta, contrariamente 

à opinião dos líderes empresariais, que têm visto esta evolução a acontecer de forma muito 

rápida (Andres, 2001). 

Souza (2004) revela que as estratégias ambientais podem diferir de uma empresa para a 

outra, consoante as escolhas que as mesmas fazem no sentido de responder às pressões 

ambientais. De um lado, as empresas passivas ou conformistas, que apenas se limitam a cumprir 

a legislação ambiental, e de outro, empresas ativas ou estratégicas, que buscam de forma 

voluntária integrar práticas ambientais como estratégia competitiva (Sérgio et al., 2007). 

Segundo Porter e Van Der Linde (1995) existe uma relação positiva entre as exigências 

da legislação ambiental e a competitividade das empresas, que diminuem o seu custo e o seu 

risco por meio da inovação e da legislação em simultâneo. São esperados resultados como, a 

redução do impacto ambiental, o desenvolvimento, o desenvolvimento de produtos com melhor 

qualidade e o aumento da competitividade internacional das empresas. No entanto, a melhoria 

ininterrupta do desempenho ambiental deve ir mais além da regulamentação governamental 

existente para reduzir emissões e desperdícios (Kollman & Prakash, 2002).  

 Mickwitz, Hyva e Kivimaa (2008) apontam as legislações ambientais, ou seja, normas 

ambientais e condições de licenciamento, como ineficazes na indução de inovações. As 

empresas não veem associados a estes regulamentos ambientais, quaisquer incentivos para 

inovar. Os instrumentos económicos são destacados como sendo superiores comparativamente 

à regulamentação no que se refere à promoção de inovações, já que estes impõem custos para 
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cada nível de poluição (Jung, Krutilla, & Boyd, 1996; Milliman & Prince, 1989). A diminuição 

de custos, o aumento da receita na forma de subsídios ou mesmo a venda de licenças são alguns 

dos incentivos que podem levar qualquer empresa a inovar. 

As organizações precisam de perceber especificamente quais os fatores que contribuem 

ou atrapalham o processo de inovação para serem definidas melhores estratégias de atuação. 

Nesse sentido, é importante espelhar a sustentabilidade como um elemento fundamental para o 

desenvolvimento da inovação no âmbito organizacional (Barbieri et al., 2010; Bengtsson & 

Ågerfalk, 2011; Boons & Lüdeke-freund, 2013; Edgeman & Eskildsen, 2012; Gaziulusoy et 

al., 2013; Hart, 1997; Hart & Milstein, 2004; Kleindorfer et al., 2005; Nidumolu, Prahalad & 

Rangaswami, 2009; Michael Porter & Van Der Linde, 1995b). Já que, as práticas sustentáveis 

podem servir como fontes de inspiração para as empresas que desejam se desenvolver, crescer 

e inovar.  

A inovação tecnológica apresenta uma dupla face sobre as questões ambientais e a 

sustentabilidade. Neste sentido Lustosa (2011) destaca que, se por um lado, a tecnologia é tida 

como um dos fatores que leva ao agravamento dos problemas ambientais, por outro, surge como 

uma solução aos problemas ambientais, através do uso de recursos naturais de forma 

sustentável, que permitam a rejeição adequada dos resíduos da produção, de forma a não 

degradar o meio ambiente. Jaffe, Peterson, Portney e Stavins (1995) enfatizam, quanto menor 

o impacto ambiental do produto, maior seu grau de competitividade.  

 Porter e Van Der Linde (1995a) incutem que esforços de integração da variável 

ambiental podem gerar no que chamaram de innovation offsets. Estes podem ser de dois tipos: 

a) inovação de produto (product offsets), quando o produto em questão não se limita apenas ao 

seu desempenho ambiental melhorado, mas também que ofereça melhorias noutros critérios, 

como: melhor qualidade, mais segurança, redução de custos, melhor desempenho técnico, 

melhor preço de revenda ou maior possibilidade de reaproveitamento e b) inovações de 

processo (process offsets) quando um novo processo acompanhado pela redução de poluição 

leve à: melhoria da produtividade dos recursos; economia de materiais; redução de stocks de 

materiais; menor inatividade; melhor utilização de subprodutos; menos consumos de energia 

durante o processo de produção; conversão de resíduos em subprodutos com valor agregado; 

redução de custos associados à utilização de resíduos e maior segurança no ambiente de 

trabalho. 
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 Hall e Vredenburg (2003) mostram que a inovação tecnológica sustentável se direciona 

para o mercado, através da incorporação dos princípios do desenvolvimento sustentável e 

requer tanto a implementação de restrições provenientes das pressões sociais e ambientais como 

a incorporação de uma visão que tenha em consideração gerações futuras. Assim, as escolhas 

empresariais no âmbito da inovação não envolvem unicamente a seleção de tecnologias, preços 

e procedimentos produtivos, mas também a forma como se vão relacionar com as dimensões 

socioambientais (Abramovay, 2008). 

A inovação requer um arranjo cultural, institucional e organizacional que debata as 

condições de armazenamento de materiais, intercâmbios de componentes e gestão de sistemas 

de informação em padrões complexos e ao mesmo tempo transparentes (Andrade, 2004). 

2.3.1 Benefícios ambientais no sector de saúde 

A relação entre saúde e ambiente tornou-se um assunto de extrema importância, este 

tem vindo a ganhar terreno, não só para os profissionais que lidam com este tema, como para 

toda a humanidade, já que a degradação ambiental se reflete de alguma forma nos sistemas de 

suporte à vida. Assim a saúde e o ambiente, num sentido amplo, não é só atual como irá também 

ocupar o pensamento de muitas gerações por muitos anos. 

A rapidez do desenvolvimento económico, o crescente desenvolvimento tecnológico e 

a extrema velocidade de inovações vieram ajudar no tratamento de doenças crónicas e 

infeciosas, no prolongamento de vida e no aparecimento de novas áreas provocadas sobretudo 

pelo consecutivo aumento de produção e pela utilização de novos métodos (Freitas & Porto, 

2006). Os efeitos decorrentes dos polos industriais (saneamento ambiental, chumbo , mercúrio), 

o uso dos agrotóxicos (exposição humana a agrotóxicos, água imprópria para consumo) do 

ponto de vista da saúde e alienada à preocupação de poder colocar a população em risco, 

propiciou o aparecimento de outros mecanismos de vigilância (Mynaio & Miranda, 2002).  

As ONGs e personalidades ambientalistas têm tido especial destaque quando associadas 

à proteção da biodiversidade, desempenham um papel importante nos debates, reivindicações 

e procuram mecanismos de resposta em questões ligadas à saúde e degradação ambiental 

(Mynaio & Miranda, 2002).  
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De acordo com Sisinno e Moreira (2005), as empresas ligadas ao setor de saúde ainda 

não demonstraram grande interesse por programas ligadas ao meio ambiente, os mesmos 

apontam, a dificuldade de inserção dos prestadores de serviços no setor de saúde nos programas 

de redução de desperdícios e controlo da poluição, já que atualmente, estes centram-se apenas 

no cumprimento da legislação e no cuidado com o destino de resíduos.  

Para Andersen e Clubb (2013), os decisores políticos tendem a responder ao alerta de 

sinais de riscos ambientais, somente quando os custos da nossa inação são calculados. Medidas 

de sustentabilidade destinadas a reduzir desperdícios, água, energia e os custos têm retorno 

financeiro sobre o investimento (Keeler et al., 2012), contudo estas não podem ser apenas 

financeiramente sustentáveis, estas têm também de ser ambientalmente sustentáveis (Naylor & 

Appleby, 2012). A eliminação de desperdícios, pode ser sugerida como uma das principais 

medidas, já que influencia diretamente nos seus custos, com a obtenção não só de benefícios 

ambientais, mas também, benefícios económicos (Sisinno & Moreira, 2005a)  

 Brundtland (1991), reconhece a importância da inovação no desenvolvimento de novos 

produtos e processos ao abordar a preocupação com o meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável do planeta. Assim, as inovações foram procuradas como necessárias em diversas 

partes do sistema de saúde e ainda investigadas de forma a implementar essas inovações com 

sucesso nas organizações de saúde (Bullinger, Rass, Adamczyk, Moeslein, & Sohn, 2012)  

Um setor fortemente marcado por novas técnicas e tecnologias; produtos farmacêuticos 

e sistemas de entrega, fazem do sector da saúde uma das indústrias mais complexas e de rápida 

mudança (Bernstein et al., 2004). 

Ainda que, os benefícios ambientais muitas vezes não sejam medidos (Boone & 

Fragkias, 2012), para o bom desempenho de uma organização torna-se necessária a sua 

medição, a supervisão de chefias nos processos inovadores, particularmente no processo de 

qualquer nova prática clínica, uma vez que uma boa tomada de decisão é inevitável para 

sustentar a parte clínica. 

 Mortimer (2010) além disso, sublinha a importância de quatro princípios diferentes: 1) 

Prevenção de doenças e promoção da saúde; 2) Educação e capacitação de pacientes; 3) Entrega 

de serviços eficazes; 4) Tecnologias médicas com menor impacto ambiental. Sendo que, destes 

quatro princípios, o mais relevante para este estudo é o último princípio, este ressalta a 

necessidade de incorporar medidas de sustentabilidade na avaliação de tecnologias.  
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Os pacientes e os clínicos precisam de escolher tratamentos clinicamente eficientes com 

melhor perfil ambiental, já que o que se pretende é um maior incentivo do desenvolvimento de 

tecnologias e de práticas ecologicamente corretas. Isto alienado à ecoeficiência torna os 

sistemas menos velhos, menos destrutivos, mas com maior necessidade de adotar amplamente 

essas inovações na prática (Mcdonough & Braungart, 2008).  

A implementação de estratégias sustentáveis requer um esforço contínuo, uma liderança 

e uma gestão de políticas corretas que orientem e motivem os recursos humanos. Akinyemi 

(2007) e muitos outros pesquisadores veem o capital humano como um ativo importante para a 

organização, aquele que busca uma vantagem competitiva sustentável (e.g Becker, Huselid, 

Huselid, & Ulrich, 2001; Kearns, 2004; Mercer Human Resource Consulting, 2003; Jeffrey 

Pfeffer & Jeffrey, 1998; Richard Torraco & Swanson, 1995; Ulrich, 1998; Wright, Dyer, & 

Takla, 1999). 

Assim, torna-se imprescindível um bom líder dentro de uma organização, este deve 

reger-se segundo princípios sustentáveis e, através destes elaborar estratégias para poder liderar 

o público, pacientes, equipas e outras organizações e, tornar desta forma os serviços de saúde 

sustentáveis (Jamaludin, Habidin, Shazali, Ali, & Khaidir, 2013; Ling, Drabble, Celia, 

Brereton, & Tiefensee, 2012). 

2.4 Inovação 

A inovação tem sido descrita como uma fonte de competitividade para as organizações, 

uma peça chave para promover o crescimento das empresas e o desenvolvimento de novas 

práticas de gestão que conduzam a melhorias de produtos e processos.  

Importa também não confundir os conceitos muitas vezes assemelhados, como a 

inovação e invenção. Segundo Szmytkowki (2005) a invenção é a primeira ideia que surge 

sobre determinado projeto e a inovação é a primeira vez que qualquer ideia é colocada em 

prática.  

Apesar da inovação não ser um assunto recente, tem-se observado um aumento deste 

termo na linguagem corrente, não só em contexto científico, mas também no dia a dia, têm sido 

vários os autores que falam sobre a inovação com o objetivo de encontrar uma melhor 

compreensão do seu papel. Mesmo que não tenhamos uma noção concreta, temos sempre uma 

ideia associada, cada pessoa e cada organização tem as suas definições de acordo com a 
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experiência de cada um (Baptista, 1999). A dificuldade surge quando se tenta adequar a 

definição a todo o tipo de organizações.  

Vários autores e organizações estudaram este termo, Schumpeter foi o primeiro a 

conceder-lhe a devida atenção (Rogers, 1998), embora as obras deste autor não sejam as mais 

recentes, este continua ainda bastante atual, descrevendo a inovação como um motor de 

desenvolvimento económico (Schumpeter, 1911).  A inovação surge também como responsável 

pela criação de novas ideias, associada a mudanças e a novas combinações de fatores (Shavinina 

& Seeratan, 2003). Este autor, considerado um impulsionador e defensor do conceito de 

inovação, destacava sobretudo a sua importância para o crescimento económico e bem-estar 

social (Gamito, Madureira, Ferreira, & Portela, 2013).  

De acordo com o Manual de Oslo (OECD, 2005), publicado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a inovação é “a implementação de um 

produto novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas” (p. 57).  

Já na ótica de Plessis (2007), a inovação trata-se da criação de um novo conhecimento, 

de novas ideias que contribuam para os resultados da organização, para a melhoria de processos 

internos e estruturas, bem como a criação de produtos e serviços, consequência de inovações 

radicais ou incrementais.  

 Santos (2013) mostra que a criação do conhecimento é a dimensão que mais contribui 

para a inovação, destacando a relação positiva entre os processos de geração de conhecimento 

e a inovação no interior das empresas. Assim, a capacidade de inovar está relacionada com a 

posição que a empresa ocupa relativamente ao conhecimento de que esta dispõe (Tsai, 2001). 

Ainda que seja destacado por outros autores, a dificuldade de aliar a criação e partilha de 

conhecimento para gerar inovação, uma vez que o conhecimento não é um recurso tangível 

(Popadiuk & Choo, 2006) 

 Afuah (1998) refere a inovação como um novo conhecimento integrado em processos, 

produtos e serviços, considerado por (Amidon, 1997) um importante combustível para a 

competitividade das organizações.  
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Ter uma postura inovadora nem sempre é fácil, depende de um ambiente favorável, de 

pessoas criativas, sem medo de errar, com recursos para pesquisas e uma forte interação com o 

mercado, de modo a compreender todas as oportunidades envolventes (Serra, Fiates, & 

Alperstedt, 2007). Cabe, portanto, às empresas serem capazes de se adaptarem a todas as 

circunstâncias e a progredir continuadamente se pretendem sobreviver (Trott, 2012). Dessa 

feita, Gould (2012) afirma “organizations need to innovate constantly in order to capture new 

positions of competitive advantage” (p.3). Para tal, torna-se necessário também da parte dos 

gestores das empresas o desenvolvimento de diversas competências e capacidades 

organizacionais que ajudem a definir novas formas de inovar e a substituir produtos antes dos 

concorrentes (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005). 

  É, contudo, através de uma análise contínua desta experiência inovadora e do parecer 

constante dos resultados que se pode avaliar o desempenho da organização no que diz respeito 

à inovação e determinar as expectativas mais apropriadas à organização e mercados onde opera 

(Drucker, 1997).  

De acordo com Bessant e Tidd (2009) a inovação pode estar dependente de dois 

elementos: recursos (pessoas, dinheiro, equipamentos, etc.) e capacidades de gerir uma 

organização e o segundo, um conjunto de processos e subprocessos interrelacionados de forma 

continuada, uma vez que a inovação não é ação única).  Para Becker e Gerhart (1996), as 

pessoas constituem uma fonte de vantagem competitiva para as organizações, tanto pelas suas 

competências, comportamento, como pelo valor que os seus conhecimentos podem ter no 

desempenho organizacional.  

Assim, as organizações mais inovadoras investem na formação profissional dos seus 

colaboradores (Lau & Ngo, 2004), já que o trabalho em equipa e a avaliação do seu desempenho 

revelaram, noutro estudo, serem determinantes no processo de inovação (Shipton, West, 

Dawson, Birdi, & Patterson, 2006). Deste modo, indivíduos ou mesmo organizações obtêm 

novas oportunidades, conhecimento e diferentes perspetivas de ver o mundo.  

Inevitavelmente a tecnologia está ligada à história do próprio homem, daí ser difícil 

obter uma definição concreta porque não temos conhecimento necessário para entender, no seu 

todo, a evolução sociocultural do homem (Valdés, Valdés, Guisasola, & Santos, 2002). No 

entanto, com o estudo dessa mesma evolução histórica podemos compreender a ligação do 
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homem e da tecnologia em todo o desenvolvimento, em todo o progresso do homem na 

sociedade (Veraszto, 2004).  

A tecnologia deriva da junção do termo tecno, do grego techné (saber fazer) e logia, que 

deriva do grego logus (razão) significando desta forma a razão do saber fazer (Rodrigues, 2001) 

e segundo Veraszto, Silva, Miranda, e Simon (2009) tecnologia é então o estudo da atividade 

de modificar, transformar e agir. E é neste seguimento que se torna pertinente abordar o 

conceito de inovação que, na perspetiva de Schumpeter (1997) surge como um dos grandes 

estímulos, senão o maior estímulo centrado na procura de mudanças e passando igualmente por 

processos de inovações tecnológicas.  

Entre as classificações das inovações tecnológicas, as mais usadas na literatura são as 

inovações em produtos e processos, e as inovações incrementais e radicais (Christensen, 2002). 

A inovação de produto consiste na “implementação de um bem ou de um novo serviço 

significativamente melhorado no que toca às suas características ou usos previstos” (OECD, 

2005). Robert (1995) define o processo de inovação de produto em quatro etapas: a primeira 

etapa consiste na busca de ideias, e na conversão de novas oportunidades para novos produtos, 

clientes e mercados; a segunda, na avaliação das oportunidades do seu potencial total; a terceira 

no seu desenvolvimento, fatores que levam ao sucesso ou fracasso em cada oportunidade; e a 

quarta e última etapa, na perseguição, já que as empresas devem desenvolver planos 

estratégicos que promovam o sucesso e evite o fracasso do novo produto. 

 

 
Fonte: Adaptado de Robert (1995)             

Figura 3- Processo de inovação do produto 

 

 

E a inovação de processo trata-se da introdução de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Este tipo de inovação pode envolver 

mudanças substanciais nos equipamentos e nos softwares utilizados em empresas orientadas 
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para serviços ou em técnicas de distribuição (OECD, 2005). Davenport (1993), começa por 

definir os processos como uma estrutura de ação: “A process is thus a specific ordering of work 

activities across time and place, with a beginning, an end, and clearly identified inputs and 

outputs[…]” (Davenport, 1993, p. 5). 

A partir da definição de inovação tecnológica em produtos ou em processos, 

anteriormente definidas, estas inovações têm sido classificadas em dois grupos específicos: as 

inovações incrementais e as radicais. 

Para Freeman (1988) a inovação incremental é o tipo de inovação que introduz 

alterações nos produtos ou processos e que não mudam a estrutura de produção e, de acordo 

com Bessant, Caffyn, e Gallagher (2001), a melhoria contínua pode ser definida como um 

processo de inovação incremental, envolvendo toda a organização. Contudo, o manual de Oslo 

não considera melhorias contínuas como inovações incrementais, pois assegura que que não 

são empregues recursos específicos, uma vez que, estas decorrem de atividades ligadas à rotina 

de produção e comercialização.  

Ao contrário da inovação incremental, a inovação radical é caraterizada pela criação 

de um mercado totalmente novo, através da introdução de um produto novo ou serviço. Este 

tipo de inovação, recorre essencialmente a um novo conhecimento e na maioria das vezes é 

associado a maiores riscos, mas a maiores retornos (O’Connor, 2006).  

Assim, Reis (2004) considera a inovação tecnológica como uma das principais formas 

de mudança através da qual se conseguem obter vantagens competitivas e um crescimento 

muito maior. Segundo este, as inovações tecnológicas “incluem novos produtos, processos, 

serviços e também mudanças nas tecnologias, em produtos, processos e serviços existentes.” E 

considera-se que uma inovação tecnológica de produto/serviço ou processo tenha sido realizada 

se esta tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no processo de 

produção (inovação de processo) (OECD, 2005). Contudo, (Reis, 2004), sublinha que a 

inovação tecnológica não leva necessariamente ao afastamento das inovações não tecnológicas, 

ligadas às áreas de marketing e gestão organizacional.  

Na opinião de Pereira e Romero (2012) e numa dimensão histórica, não tem sido 

explorada a relação entre inovação tecnológica e não tecnológica como condicionantes 

recíprocas para o desenvolvimento sustentável das empresas e, como tal, insuficientes para 

entender a inovação segundo o ponto de vista de um novo produto e de um novo processo. E 
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segundo este mesmo autor as estratégias de inovação não tecnológica e tecnológica devem estar 

ao mesmo nível. É errado pensar em inovação como sendo meramente tecnológica, visto que o 

conceito de inovação é muito mais abrangente, não precisa de estar inteiramente ligado à 

tecnologia, o importante são os seus resultados. A inovação não se limita apenas ao produto, e 

este não precisa de ser tecnologicamente superior às outras empresas (Szmytkowki, 2005).  

Ainda pouco se sabe sobre a dimensão da inovação não tecnológica como complemento 

ou substituto da inovação tecnológica e sobre os seus verdadeiros impactos económicos para as 

empresas (Evangelista & Vezzani, 2010). No entanto, as inovações não tecnológicas são 

fundamentais principalmente para o desenvolvimento da qualificação e capacitação dos 

funcionários, de forma positiva sobre a execução de novos métodos organizacionais e para o 

uso de grupos de trabalho (Camisón & Villar-lópez, 2011). Associadas a este tipo de inovação, 

estão as inovações de marketing e organizacional.  

Para Evangelista e Vezzani (2010) a inovação organizacional é uma das mais 

importantes na inovação não tecnológica, em contrapartida é uma das mais difíceis de serem 

compreendidas, tanto em termos conceituais como empíricos. A inovação organizacional 

integra a aplicação de um novo método organizacional nos negócios da empresa, na organização 

do local de trabalho ou em relações externas, estas podem ajudar na melhoria do desempenho 

de uma empresa através da diminuição de custos administrativos ou de custos de transação, 

estimulando a satisfação no trabalho e diminuindo custos (OECD, 2005).  

Segundo Liao, Fei e Liu (2008) e Bowen, Rostami e Steel (2010), a inovação 

organizacional pode criar uma vantagem competitiva com um desempenho superior. Este tipo 

de inovação está ligado sobretudo à criação ou adoção de novas formas de gestão e organização, 

pode ter, ou não, relação com aspetos tecnológicos. Este conceito é ainda pouco divulgado 

porque ainda se encontra em construção e delimitação. Kovács (2002) vem corroborar a ideia 

ao definir inovação organizacional como “a aplicação de novos princípios à produção de bens 

e serviços, novas estruturas e processos de atuação, novo tipo de relacionamento entre pessoas 

e modelos de conduta (p.2)”.  

As inovações de marketing centram-se principalmente nas necessidades dos 

consumidores através da abertura de novos mercados, ou mesmo, reposicionando o produto de 

uma empresa no mercado, com o objetivo final de aumentar as vendas. Como por exemplo, na 
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conceção do produto, ou na embalagem, posicionamento do produto, na sua promoção ou 

fixação de preços (OECD, 2005).  

Segundo Kotler e Armstrong (2007) , marketing estimula a pesquisa e ideias inovadoras, e 

consequentemente a oferta de novos e melhores bens e serviços. Além da importância do 

marketing no lançamento de produtos novos, torna-se evidente saber quais os desejos dos 

consumidores, para que os produtos se tornem numa fonte de sucesso entre os consumidores. 

Ainda na perspetiva do mesmo autor, “marketing é o processo pelo qual as empresas criam 

valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para capturar o valor do 

cliente” (p.4).  

2.4.1 Inovação no sector da saúde 

Numa sociedade atual onde o valor na saúde ocupa o topo da pirâmide de prioridades, 

alimenta-se o desejo de prolongamento da vida, de cura de doenças e de procedimentos 

estéticos. A inovação tem vindo a ser discutida como uma das ferramentas mais importantes 

para a modernização, assim como para o crescimento sustentável das empresas que, no caso do 

setor da saúde, se torna possível, através da criação de novos produtos, processos e estratégias 

(Padua, Wagner, Carvalho, & Meira, 2014).  

A melhoria da qualidade dos produtos, a capacidade de resposta a clientes e 

fornecedores, a diversificação da gama de produtos e o reforço da capacidade de 

desenvolvimento de novos produtos têm sido apontados como razões mais do que suficientes 

para levar as organizações de saúde portuguesas a inovar (Rua & Correira, 2015).  

No entanto, os sistemas de inovação na saúde ainda revelam um impacto limitado dentro 

dos sistemas de fluxo de pesquisa em inovação, o que é o que é surpreendente, uma vez que os 

cuidados de saúde desempenham um papel importante em todos os países, tanto no bem-estar 

da sociedade em geral, como sob o ponto de vista económico (Proksch et al., 2018) 

Este setor é marcado por uma forte multidisciplinaridade e intersetorialidade e, 

entendido como um setor económico cujas atividades resultam em produtos ou processos 

aplicados na saúde dos indivíduos (Albuquerque & Cassiolato, 2002; Carlos Gadelha, 2002). 

Diferentes tipos de organizações adotam diferentes estratégias de inovação, conforme o seu 

mercado e a sua situação atual (Rua & Correira, 2015)  
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Embora o número de estudos de processos de inovação tenha aumentado bastante nos 

últimos 15 anos (Grol & Wensing, 2001) os serviços de saúde, de uma forma geral, ainda se 

encontram numa fase primitiva, torna-se, pois, um desafio para esta área a procura de novos 

conhecimentos (Barbosa & Gadelha, 2012). Para tal, torna-se necessário perceber de que forma 

os trabalhadores de saúde têm interesse pelo conhecimento e quais as fontes que podem gerar 

novas inovações (Harris, Bhatti, Prime, Castillo & Parston, 2017).  

 

Ainda que pouco se saiba sobre os determinantes da implementação de inovações nas 

organizações de saúde (Bartholomew et al., 2001), são apresentados alguns desafios para as 

organizações aquando da implementação de inovação, como, incentivos desalinhados, barreiras 

profissionais, prioridades concorrentes e inatividade (Shortell et al., 1998). E que, aliados aos 

numerosos frameworks de implementação, modelos e teorias acabam muitas vezes por 

confundir os seus utilizadores, já que a sua implementação pode surgir apenas numa estrutura 

ou na combinação de várias estruturas (Moullin, Hernández, Fernandez-Llimos, & Benrimoj, 

2015) 

Deve, portanto, haver por parte do(s) gestor(es) da organização uma identificação e 

correta avaliação da mesma, já que a inovação deve ser implementada nos serviços com alguma 

finalidade, que não seja apenas a inovação em si mesma. Pois, por mais que se percebam as 

oportunidades de mudança, e por mais que se sugira e incentive a inovação, esta, muitas vezes, 

passa pelo (talvez) fazer melhor, ou mais barato, o que já se faz (Malik, 2014).  

(Herzlinger, 2006), distingue três formas de inovação nos serviços de saúde: a primeira, a 

inovação focada no consumidor, na prestação dos cuidados, mais eficazes e menos 

dispendiosos; a segunda, inovação tecnológica, o uso de tecnologia na melhoria de produtos e 

tratamentos (novos medicamentos, sistemas de entrega, cuidados menos dispendiosos e 

dolorosos); e a terceira e última, modelo de negócios que incluam novas atividades de saúde ou 

prestação de cuidados inovadores que possam melhorar o atendimento e aumentar a eficiência.  

Quando se fala em disseminação da inovação na saúde destacam-se alguns mecanismos 

formais para encontrar as inovações que devem ser divulgadas; a capacidade de localizar e 

apoiar os inovadores; o investimento nos primeiros adotantes, tornando visíveis as atividades 

dos mesmos; confiança e o estimulo à reinvenção e à adaptação; a existência de recursos que 

favoreçam a mudança; e tomar a liderança como exemplo (Berwick, 2003). O autor observa 

que nos cuidados de saúde a disseminação apresenta-se muito complicada de gerir. 
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A introdução de inovações nos cuidados de saúde é amplamente reconhecida como um 

processo complexo. Podem ser vários os fatores que afetam positiva ou negativamente o 

processo de inovação; resistência à mudança por parte dos profissionais de saúde quando estes 

não aceitam a inovação ou ainda a falta de disponibilização de recursos financeiros para a 

implementação da inovação (Bartholomew et al., 2001; Grol & Wensing, 2001).  

E é num contexto bastante promissor em avanços científicos e tecnológicos, que se 

impõe o desafio de promover maior equidade e qualidade no acesso às inovações de saúde.  

Considerando-se complexo o ambiente que compreende a interação entre as esferas 

económica, social e política; a inovação é vista como a força condutora na busca do equilíbrio 

entre contenção de custos e qualidade dos serviços prestados (Observatório Português dos 

Sistemas de Saúde, 2008; Omachonu & Einspruch, 2010; Windrum & García-Goñi, 2008). 

Assim, os decisores políticos impõem que o orçamento de saúde se converta em 

cuidados de saúde com qualidade e que haja uma autorregulação das várias classes profissionais 

ligadas à saúde, que garantam o cumprimento dos princípios da equidade e que comtemplem 

as necessidades do doente, equidade no financiamento e também a utilização de recursos em 

geral (Campos, Faria, & Santos, 2010) 

Portanto, torna-se essencial clarificar a expectativa em relação ao valor do serviço e 

qualidade para os utentes/clientes (Janeiro & Costa, 2016), orientando a busca de melhorias na 

saúde da população, aliando o cuidado à saúde e ao valor (Malik, 2014).  

Os sistemas de saúde debatem-se com os dilemas do aumento contínuo das necessidades 

de saúde e a necessidade de controlo dos custos e dívidas públicas associadas (Antunes, 

Gonçalves, Santos, & Al., 2011). Para promover a inovação na saúde, torna-se necessário medir 

o seu valor, analisar os resultados e custos a eles associados. Já que a criação de valor pode 

trazer resultados de qualidade, eficiência, diminuição de custos (Dyer & Singh, 1998) e, através 

de interações internas e externas, o desenvolvimento de tecnologia e inovação (Inkpen & Tsang, 

2005; Thomke & Von Hippel, 2002). 

 Porter (2009) afirma que “de facto, a única maneira de verdadeiramente controlar os 

custos na saúde, é melhorar os resultados: num sistema baseado em valor, alcançar e manter 

uma boa saúde é menos custoso que lidar com uma má saúde” (p.109). Ou seja, um sistema de 

saúde centrado no valor e não no volume; baseado em serviços mais valiosos para o utente e 

não tão centrado nos seus custos e na sua quantidade ( Porter, 2009). Assim, e segundo o mesmo 
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autor, o valor mede-se pelos resultados obtidos, e não pelo volume de cuidados prestado ( 

Porter, 2010, p. 2477).  

Numa sociedade cada vez mais “maquino-dependente”, torna-se imperioso associar a 

tecnologia à saúde, visto que os progressos tecnológicos são cada vez maiores, mais vantajosos 

na ajuda de um diagnóstico mais eficaz e correto. 

A inovação tecnológica em saúde consiste na aplicação de novos conhecimentos, que 

podem ser incorporados fisicamente, num equipamento, dispositivo ou medicamento, como 

podem representar ideologias, como a reorganização dos serviços, de novas práticas ou de 

novos procedimentos. Podemos dizer que o processo de inovação tecnológica se inicia com a 

invenção de um novo produto, processo, ou prática e completa-se na sua primeira utilização 

prática (Caetano & Vianna, 2006). 

  O sector da saúde tem feito bastante uso da inovação tecnológica, nomeadamente as do 

tipo material, no uso da informática e na realização de exames diagnósticos e em ações 

terapêuticas. Na área da enfermagem, fazem-se uso de ferramentas de tecnologia da 

informação, estas que simplificam o armazenamento de boas práticas no banco de dados, 

repositórios clínicos, ensino à distância, entre outros (Tidd & Bessant, 2013), e tornam-se 

valiosas para os enfermeiros (no caso dos chefes de equipa) para espalhar e partilhar os seus 

conhecimentos com os restantes profissionais de saúde (Janeiro & Costa, 2016). A inovação 

tecnológica foi referida por alguns autores (Moreira, Gherman, & Sousa, 2017) o tipo de 

inovação com maior impacto no desempenho organizacional.  

Contudo, a literatura aponta algumas lacunas entre a evidência científica e a sua 

incorporação na prática, facto que tem suscitado alguma preocupação, uma vez que seriam de 

evitar custos e sofrimentos dependentes da não adoção de práticas cientificamente validadas 

(Berwick, 2003).  

Torna-se assim necessário introduzir processos de melhoria da qualidade e condições 

de tratamento mais seguras (Moreira et al., 2017), já que os riscos associados (morte, invalidez 

e desconforto permanente), aliados à propensão de tornar prioritária a autonomia e reputação, 

levam a uma cultura de não transparência que impede a aquisição e a geração de inovação 

(Länsisalmi et al., 2006).  
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Evidentemente que tais inovações requerem uma avaliação do seu impacto na segurança 

do paciente, como no trabalho profissional. Estudos sobre Unidades de Terapia Intensiva e 

cuidados de enfermagem, mostraram que os profissionais de saúde são postos à prova, diversas 

vezes, por situações clínicas complexas, que obrigam a um maior controle e atenção e, desta 

forma, uma integração segura de inovações tecnológicas ao sistema de cuidados (Lorenzetti et 

al., 2012). 

Torna-se essencial o desenvolvimento de um conjunto de esforços que façam frente às 

tarefas normalmente desempenhadas pelo profissional, que podem incluir, esforços físicos, 

cognitivos e emocionais (Facchini, 1993; Seligmann-Silva, 1994). 

Diante do que foi anteriormente apresentado, é imprescindível incentivar práticas 

facilitadoras de inovação, tecnologia e gestão para os intervenientes do setor da saúde, buscando 

minimizar fatores que impeçam a flexibilidade e a transformação da inovação no setor de saúde. 

 

2.5 Modelo conceptual 

De acordo com o objetivo e as hipóteses de investigação fundamentadas na revisão de 

literatura é proposto o modelo conceptual de investigação (Figura 1). Este modelo foi baseado 

na articulação e incorporação de dimensões apresentadas no inquérito CIS 2014 e tendo por 

base estudos que estabelecem relações entre as áreas em estudo (Choi & Lee, 2003; Gabbay & 

le May, 2004; Hart & Milstein, 2004; Herzlinger, 2006; Lee et al., 2005; Marques & Jorge 

Torgal, 2002; Porter & Teisberg, 2007; Santos et al., 2006; Shavinina & Seeratan, 2003; Sisinno 

& Moreira, 2005b) 
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O modelo conceptual proposto tem como objetivo contribuir para perceber de que forma 

o conhecimento (criação, aquisição e transferência), cooperação e os benefícios ambientais 

influenciam a inovação tecnológica e não tecnológica no sector de saúde em Portugal. É com 

base neste modelo que se pretende desenvolver esta investigação empírica e, que é abordado de 

uma forma mais pormenorizada no capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO III - DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Neste capítulo vamos apresentar uma descrição dos métodos e técnicas utilizadas. Serão 

expostos os métodos de seleção da amostra e de recolha de dados e ainda definidos os métodos 

de análise a aplicar aos dados para testar as hipóteses. 

 

3.1 Metodologia de Investigação 

Segundo Haguette (2010), os métodos adaptados são os que mais auxiliam no 

entendimento do fenómeno a ser estudado. É importante saber identificar a melhor metodologia 

para atingir os objetivos de investigação. Uma vez que, qualquer que seja o método escolhido, 

este terá sempre vantagens e desvantagens. Assim, de acordo com os objetivos delimitados para 

este estudo e para o tipo de informação que se pretende, optamos por uma abordagem 

secundaria quantitativa.              

Assim, torna-se fundamental para uma melhor perceção do estudo descrever a 

metodologia necessária ao desenvolvimento deste trabalho. 

A figura (Figura 5) seguinte representa, de forma esquemática e sequencial todos os 

passos, desde a conceção do tema até à análise e interpretação dos resultados obtidos. 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 5 - Desenho de Investigação 

 

O desenho de investigação assume assim extrema importância, este vem delimitar todos 

os passos /objetivos propostos por este estudo e, dar resposta a todas as questões.  

 

Este estudo teve como ponto de partida a pesquisa de conceitos teóricos na área da 

inovação no setor da saúde e nas influências que a Gestão do Conhecimento, Cooperação e os 

Benefícios Ambientais podem ter sobre os processos de inovação dentro nas organizações de 

saúde portuguesas. E, partindo do problema inicial, procedeu-se à revisão da literatura, que 

permitiu consolidar o modelo conceptual e considerar as hipóteses. Em seguida definiu-se a 

metodologia, identificou-se a população, amostra e procedeu-se à recolha de dados, através do 

Inquérito Comunitário à Inovação (CIS2014), tratamento de dados e método a aplicar.  O último 

passo traduziu-se na aplicação de métodos e técnicas de análise da informação recolhida, 

apresentação dos resultados obtidos, discussão de resultados, limitações e recomendações para 

estudos futuros. 
 

Problema 
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Interpretação 
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3.2 Objetivos e Hipóteses de Investigação 

Este estudo teve como principal objetivo a definição e validação das dimensões do 

conhecimento, cooperação e benefícios ambientais no processo de inovação (tecnológico/ 

tecnológico) em organizações de saúde portuguesas, tendo por base o CIS2014. Para 

concretizar deste objetivo, formulamos as seguintes hipóteses: 

 

H(1): A criação de conhecimento organizacional influencia a inovação tecnológica (produto 
ou serviço / processo) 

H(2): A aquisição de conhecimento organizacional influencia a inovação tecnológica 
(produto ou serviço / processo) 

H(3): A transferência de conhecimento organizacional influencia a inovação tecnológica 
(produto ou serviço / processo) 

H(4): A cooperação influencia a inovação tecnológica (produto ou serviço / processo) 

H(5): Os benefícios ambientais influenciam a Inovação Tecnológica 
(Produto/Serviço/Processo) 

H(6): A criação de conhecimento organizacional influencia a inovação não tecnológica 
(organizacional / marketing) 

H(7): A aquisição de conhecimento organizacional influencia a inovação não tecnológica 
(organizacional / marketing) 

H(8): A transferência de conhecimento organizacional influencia a inovação não tecnológica 
(organizacional / marketing) 

H(9): A cooperação influencia a inovação não tecnológica (organizacional / marketing) 

H(10): Os benefícios ambientais influenciam a inovação não tecnológica (organizacional / 
marketing) 

3.3 Dados e suas fontes 

Os dados utilizados neste estudo têm por origem o Inquérito Comunitário à Inovação 

2014 em Portugal (CIS 2014). Trata-se do principal levantamento sobre Inovação nas empresas 

na Europa e realiza-se obrigatoriamente em todos os Estados Membros da UE, segundo as 

orientações metodológicas do EUROSTAT (2005), com base nos princípios definidos no 

Manual de Oslo. O CIS 2014 recolhe informação sobre inovação nas empresas para os anos 

2012, 2013 e 2014 e foi realizado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do 

Ministério da Educação e Ciência (DGEEC-MEC).  
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O formulário do Inquérito Comunitário à Inovação – CIS 2014 em Portugal foi adaptado 

da versão completa do questionário harmonizado do Eurostat (Community Innovation Survey). 

 A recolha de dados efetuou-se a partir de uma plataforma eletrónica online 

especialmente desenvolvida para o efeito. O período de recolha de dados do CIS 2014 decorreu 

entre 9 de outubro de 2014 e 8 de junho de 2016. O universo considerado para o CIS 

corresponde às Empresas das Secções B (Divisões 05 a 09); C (Divisões 10 a 33); D (Divisão 

35); E (Divisões 36 a 39); F (Divisões 42 e 43); G (Divisão 46 e Grupo 471); H (Divisões 49 a 

53); J (Divisões 58 a 63); K (Divisões 64 a 66); M (Divisões 69 e 71 a 75) e Q (Divisão 86) da 

CAE – Rev. 3, sediadas em território português. Seguindo as orientações e recomendações do 

Eurostat, o INE construiu uma amostra composta por 9.455 empresas, baseada numa 

combinação censitária (para empresas com 250 pessoas ao serviço ou mais) e de amostragem 

aleatória para as restantes empresas. No final do período de recolha de dados foram 

consideradas como válidas 7.083 respostas, de entre as 8.736 empresas da amostra corrigida, 

correspondendo a uma taxa de resposta de 81%.  

O CIS 2014 apresenta informação acerca das empresas de índole genérica (como o seu 

setor de atividade, a sua dimensão, volume de negócios e mercados geográficos), informação 

acerca de inovação (de produtos, processos, marketing, organizacional), fontes de informação 

e de cooperação. 

No presente estudo, serão consideradas empresas e / ou organizações pertencentes à 

Divisão 21 (fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas) da 

Classificação das Atividades Económicas Rev. 3 com 10 ou mais empregados bem como 

empresas e / ou organizações com 50 ou mais funcionários pertencentes à Divisão 86 

(atividades de saúde humana). A amostra final foi composta por 59 organizações. 

3.4 Variáveis em estudo 

Neste estudo serão utilizados 7 constructos: Inovação não Tecnológica - Marketing/ 

Organizacional (NT_INNOV); Inovação Tecnológica - Produto/ Serviço/ Processo 

(T_INNOV); Aquisição de conhecimento (KA); Criação de conhecimento (KC); Transferência 

de conhecimento (KT); Cooperação (COOP); e Benefícios Ambientais (ECO). 

O constructo Inovação não Tecnológica - Marketing/ Organizacional (NT_INNOV, 

Não, Sim) é uma variável dicotómica e refere-se à existência ou não de inovação de Marketing 
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(MKT_INNOV) ou inovação Organizacional (ORG_INNOV) e é verdadeira caso a 

organização apresente inovação organizacional ou de marketing, i.e., caso tenha reunido uma 

das seguintes 7 condições: tenha introduzido novas práticas de negócio na organização dos 

procedimentos (ORGBUP), novos métodos de organização das responsabilidades e da tomada 

de decisão (ORGWKP), novos métodos de organização das relações externas com outras 

empresas ou instituições públicas (ORGEXR), se a organização introduziu mudanças 

significativas no aspeto / estética ou na embalagem dos produtos (bens e/ou serviços) 

(MKTDGP), novas técnicas ou meios de comunicação para a promoção de bens ou serviços 

(MKTPDP), novos métodos de distribuição /colocação de produtos (bens e/ou serviços), novos 

canais de vendas (MKTPDL) ou ainda novas políticas de preço para os produtos (MKTPRI). 

O constructo Inovação Tecnológica - Produto/ Serviço/ Processo (T_INNOV, Não, Sim) 

é uma variável dicotómica e refere-se à existência ou não de inovação de Produto ou Serviço 

(PROD_INNOV) ou inovação de Processo (PROC_INNOV) e é verdadeira caso a organização 

apresente inovação de produto ou serviço ou inovação de processo bem como as atividades de 

Inovação em curso ou abandonadas, i.e., caso tenha reunido uma das seguintes 7 condições: 

tenha introduzido inovações de bens (INPDGD), inovações de serviços (INPDSV), tenha 

implementado métodos de fabrico ou produção (de bens ou serviços) novos ou 

significativamente melhorados (INPSPD), métodos de logística, entrega ou distribuição dos 

fatores produtivos (inputs) ou produtos finais (bens e/ou serviços) novos ou significativamente 

melhorados (INPSLG), atividades de apoio aos processos da empresa novas ou 

significativamente melhoradas (INPSSU), tenham desenvolvido atividades de inovação que 

não resultaram em introdução de inovações (de produto e /ou de processo) por terem sido 

abandonadas ou interrompidas antes da sua conclusão (INABA) ou por estarem ainda a decorrer 

(não concluídas até ao final de 2014) (INONG). 

O constructo criação de conhecimento (KC, Não; Sim), é uma variável dicotómica e 

refere-se à existência ou não de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) realizadas 

pela organização para criar novo conhecimento ou para resolverem problemas científicos ou 

técnicos, e corresponde à variável RRDIN do CIS 2014.  

Já o constructo Aquisição de Conhecimento (KA, Não; Sim) é igualmente uma variável 

dicotómica que é verdadeira caso a organização tenha reunido uma das seguintes 3 condições: 

aquisição externa de I&D (RRDEX); aquisição de conhecimento existente noutras empresas ou 

instituições (ROEK); ou aquisição de conhecimento existente (know-how), trabalhos com 
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direitos de autor, invenções patenteadas e não patenteadas, etc. de outras empresas ou 

instituições para o desenvolvimento de produtos ou processos novos ou significativamente 

melhorados (RMAC).  

Relativamente ao constructo Transferência de Conhecimento (KT, Não; Sim) este é 

igualmente uma variável dicotómica que é verdadeira caso a organização tenha reunido uma 

das seguintes 2 condições: vendeu uma licença, uma patente, um direito de design industrial, 

direito de autor ou marca registada a outra empresa, universidade ou instituto de investigação 

(PROLEX) ou comprou uma licença5, uma patente, um direito de design industrial, direito de 

autor ou marca registada a outra empresa, universidade ou instituto de investigação (PROLIN). 

No que concerne ao constructo Cooperação (COOP, Não; Sim) este é igualmente uma 

variável dicotómica e é verdadeira caso a empresa, durante o período de 2012 a 2014, tenha 

estado envolvida numa estratégia de cooperação no âmbito das atividades de inovação com 

outras empresas ou organizações. 

Por fim, o constructo Benefícios Ambientais (ECO, Não; Sim) é igualmente uma 

variável dicotómica que é verdadeira caso a organização tenha introduzido durante o período 

de 2012 a 2014, algum produto (bem ou serviço), processo, método organizacional ou de 

marketing novo ou significativamente melhorado com algum dos seguintes benefícios 

ambientais: Redução do material ou água utilizada por unidade produzida; Redução da energia 

utilizada ou do CO2 produzido pela empresa (reduzir a produção total de CO2); Redução do ar, 

água, poluição sonora ou do solo; Substituição total ou parcial por materiais menos poluentes 

ou substitutos perigosos; Substituição de uma quota de energia fóssil por fontes de energia 

renováveis; ou Reciclagem de resíduos, água ou materiais. 

Para a caracterização da amostra aplicaram-se de medidas estatísticas como a média (M) 

e o desvio padrão (DP) e o coeficiente de correlação de Spearman (ρ), tendo-se recorrido ainda 

à análise de frequências dos constructos em estudo. De forma a dar resposta às hipóteses 

formuladas foram realizados 2 modelos de regressão logística cada um com a sua variável 

dependente dicotómica distinta (T_INNOV e NT_INNOV; 0 – Não, 1 - Sim). Apresentam-se 

as fórmulas correspondentes para as regressões logísticas: 

 

(1) T_INNOV =  1
1+𝑒𝑒−(𝛽𝛽0+𝛽𝛽1KA+𝛽𝛽2KC+𝛽𝛽3KT+𝛽𝛽4COOP+𝛽𝛽5ECO) 

(2) NT_INNOV =  1
1+𝑒𝑒−(𝛽𝛽0+𝛽𝛽1KA+𝛽𝛽2KC+𝛽𝛽3KT+𝛽𝛽4COOP+𝛽𝛽5ECO) 
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Os valores dos parâmetros são estimados recorrendo ao método da máxima 

verosimilhança. À semelhança da regressão linear multivariada que apresenta o coeficiente de 

determinação R2 como um indicador do ajustamento da regressão também a regressão logística 

apresenta algumas medidas que poderão ser utilizadas como analogia ao coeficiente de 

determinação. De entre essas medidas destacámos o R2 de Cox & Snell’s e o que irá ser por nós 

considerado, o R2 de Nagelkerke. 

Para efetuar a análise de dados utilizou-se o software IBM SPSS Statistics versão 24 

(International Business Machine Corp, Texas, USA). 
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CAPÍTULO IV- APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

A componente empírica desta investigação tem como objetivo testar as hipóteses formuladas 

no modelo teórico. Assim, este capítulo detalha os resultados estatísticos, e a estimação das 

regressões logísticas utilizadas para aferir o impacto do conhecimento (criação, aquisição e 

transferência), da cooperação e dos benefícios ambientais na inovação tecnológica e não 

tecnológica. 

 

4.1 Breve caracterização das empresas  

Das 59 organizações da área da Saúde da amostra em estudo, a tabela 1 apresenta a 

análise de frequências das variáveis existentes nos modelos propostos, sendo possível constatar 

que 57,6% das empresas estão envolvidas em atividades de aquisição de conhecimento (KC), 

42,4% em atividades de criação de conhecimento (KA), 25,4% em atividades de transferência 

de conhecimento (KT), 33,9% estão envolvidas em estratégias de cooperação (COOP), 62,7% 

em atividades de inovação tecnológica (T_INNOV), 61,0% em atividades de inovação não 

tecnológica (NT_INNOV) e 49,2% das empresas estão envolvidas numa estratégia de 

benefícios ambientais (ECO).  

 

Tabela 1 - Distribuição da amostra relativamente às variáveis dos modelos propostos 

Variáveis N % 
Aquisição Conhecimento (KA) 34 57,6 

Criação Conhecimento (KC) 25 42,4 

Transferência Conhecimento (KT) 15 25,4 

Inovação Tecnológica (T_INNOV) 37 62,7 

Inovação Não Tecnológica (NT_INNOV) 36 61,0 

Cooperação (COOP) 20 33,9 

Benefícios Ambientais (ECO) 29 49,2 

 

Na tabela 2 apresentam-se algumas medidas estatísticas descritivas e as correlações 

tabela bem como as correlações de Spearman (ρ) entre as variáveis em estudo, onde é possível 

constatar a existência de correlações positivas estatisticamente significativas entre todas as 
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variáveis presentes nos modelos propostos destacando-se, entre outras, a correlação entre a 

inovação tecnológica e a aquisição de conhecimento (ρ=0,828; p<0,001) ou entre a criação de 

conhecimento e a cooperação (ρ=0,545; p<0,001). 

 

Tabela 2 - Correlações de Spearman relativamente às variáveis dos modelos propostos 

Variáveis M DP 1 2 3 4 5 6 7 

1 – Aquis. Conhecimento (KA) 0.58 0.498 1       

2 - Criação Conhec. (KC) 0.42 0.498 
0.527**

* 1      

3 – Transf. Conhec. (KT) 0.25 0.439 0.264* 0.366** 1     

4 – Inov. Tec. (T_INNOV) 0.63 0.488 0.828**
* 

0.661**
* 0.289* 1    

5 – Inov. Não Tec. (NT_INNOV) 0.61 0.492 
0.440**

* 0.404** 0.307* 
0.534**

* 1   

6 – Cooperação (COOP) 0.34 0.477 
0.542**

* 
0.545**

* 0.157ns 
0.552**

* 0.352** 1  

7 – Benefícios Ambient. (ECO) 0.49 0.504 0.500**
* 

0.323* 0.127ns 0.408**
* 

0.508**
* 

0.299* 1 

Nota: *** - p < 0.001; ** 0.001 ≤ p < 0.010; * 0.010 ≤ p < 0.050; ns p ≥ 0.100 

 

4.2 Relações entre gestão do conhecimento, inovação, cooperação e benefícios ambientais 

De forma a dar resposta às hipóteses formuladas foram realizados 2 modelos de 

regressão logística cada um com a sua variável dependente dicotómica distinta apresentando as 

estimativas dos rácios de verosimilhança (Odds Ratio, OR) e respetivo intervalo de confiança 

a 95% (IC 95%), sendo detalhados os resultados obtidos em cada um dos modelos propostos.  

4.2.1 Modelo 1 (Inovação Tecnológica como variável endógena) e Modelo 2 (Inovação 

Não tecnológica como variável endógena) 

No modelo 1 de regressão logística pretendeu-se capturar os efeitos da aquisição, 

criação e transferência de conhecimento bem como da Cooperação e Benefícios Ambientais na 

probabilidade de as empresas estarem envolvidas numa estratégia de inovação tecnológica, 

procurando assim dar respostas às cinco primeiras hipóteses de investigação. Assim, a partir da 

tabela 3, foi possível constatar que a aquisição, criação e transferência de conhecimento e a 

cooperação e os benefícios ambientais apresentam relações não significativas estatisticamente. 

Note-se, porém, que 89,2% das empresas envolvidas em estratégias de inovação tecnológica 
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também se encontram envolvidas em estratégias de aquisição do conhecimento (ver anexo – 

tabela A1). Da mesma forma, cerca de 2/3 das empresas envolvidas em estratégias de inovação 

tecnológica também se encontram envolvidas em estratégias de criação do conhecimento, 

constatando-se que todas estas, sem exceção, se encontram envolvidas em estratégias de 

inovação tecnológica (ver anexo – tabela A2). No que concerne à cooperação, mais de metade 

das empresas envolvidas em estratégias de inovação tecnológica estão envolvidas em 

estratégias de cooperação, observando-se que todas as envolvidas em estratégias de cooperação 

se encontram envolvidas em estratégias de inovação tecnológica (ver anexo – tabela A4). 

 

Tabela 3 - Modelos 1 e 2: Efeitos da Aquisição, Criação e Transferência de Conhecimento e da Cooperação 

e Benefícios Ambientais na Inovação Tecnológica e Não Tecnológica 

Variáveis Inovação Tecnológica Inovação Não Tecnológica 
 B OR CI 95% B OR CI 95% 

Aquisição de conhecimento 32,42 ns -- -- 0,17 ns 1,19 ]0,216; 6,573[ 

Criação de conhecimento 61,36 ns -- -- 0,62 ns 1,85 ]0,305; 
11,226[ 

Transferência conhecimento -13,12 ns 0.0 -- 1,50 ns 4,49 ]0,629; 
32,026[ 

Cooperação 28,98 ns -- -- 0,90 ns 2,45 ]0,342; 
17,568[ 

Benefícios ambientais -28,26 ns 0.0 -- 2,08 ** 8,02 ]1,689; 
38,083[ 

Constante 36,58 ** 0.062  -1,30 * 0,273  

       

R2 (Cox & Snell) 0,670 0,346 

R2 (Nagelkerke) 0,913 0,469 
 χ 2(5)=65,325; p<0,001 χ 2(5)=25,070; p<0,001 

Nota: *** - p< 0,001; ** 0,001 ≤ p < 0,010; ns p ≥ 0,100 

 

Neste segundo modelo de regressão logística pretendeu-se capturar os efeitos da 

aquisição, criação e transferência de conhecimento bem como da Cooperação e Benefícios 

Ambientais na probabilidade de as empresas/organizações estarem envolvidas numa estratégia 

de inovação não tecnológica, procurando assim dar respostas às últimas 5 hipóteses de 

investigação. Assim, a partir da tabela 4, foi possível inferir que existe impacto dos benefícios 

ambientais na inovação não tecnológica (BNT_INNOV.ECO=2,08; OR=8,02; p=0,009), i.e., a 

empresas envolvidas em estratégias que envolvem benefícios ambientais têm cerca de 8 vezes 

mais probabilidade de estarem envolvidas numa estratégia de inovação não tecnológica. Já no 
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caso da gestão de conhecimento, que envolve a aquisição, criação ou transferência de 

conhecimento, bem como da cooperação esta relação revelou-se não significativa. 

Note-se, porém, que no que concerne às empresas envolvidas em estratégias de inovação 

tecnológica também se encontram envolvidas em estratégias de gestão do conhecimento, 

salientando-se a criação de conhecimento (84%, ver anexo – tabela A7) e a transferência de 

conhecimento (86,7%, ver anexo – tabela A8) bem como em estratégias de cooperação (85%, 

ver anexo – tabela A9). 

4.2.2 Efeitos da Aquisição, Criação e Transferência de Conhecimento e da Cooperação e 

Benefícios Ambientais nos 4 distintos tipos de Inovação 

O próximo passo consistiu em testar a relação do conhecimento organizacional, 

cooperação e benefícios ambientais com os diferentes tipos de inovação: produto (Modelo A), 

processo (Modelo B), organizacional (Modelo C) e marketing (Modelo D). Os resultados são 

apresentados na Tabela 4, que verifica novamente que os benefícios ambientais têm um impacto 

significativo na inovação organizacional (BORG_INNOV.ECO=2,75; OR=15,69; p<0,001) e de 

marketing (BMKT_INNOV.ECO=2,51; OR=12,32; p=0,006) verificando-se ainda um impacto na 

inovação de marketing por parte das empresas envolvidas em estratégias de transferência de 

conhecimento (BMKT_INNOV.KT=2,52; OR=12,41; p=0,020), i.e., as empresas envolvidas em 

estratégias que envolvem transferência de conhecimento têm cerca de 12 vezes mais 

probabilidade de estarem envolvidas numa estratégia de inovação de marketing. É de salientar 

que apesar de na globalidade não se terem verificado impactos significativos quando 

considerada a inovação tecnológica como um todo (inovação de produtos e de processos), 

quando analisado os impactos isoladamente, constata-se que a aquisição de conhecimento tem 

um impacto considerável sobre a inovação de processos (BPROC_INNOV.KA=3,22; OR=24,92; 

p=0,003), i.e., as empresas envolvidas em estratégias que envolvem aquisição de conhecimento 

têm cerca de 25 vezes mais probabilidade de estarem envolvidas numa estratégia de inovação 

de processos, podendo-se constatar efeitos, embora fracos, por parte da criação de 

conhecimento (BPROC_INNOV.KC=2,34; OR=10,41; p=0,075) e dos benefícios ambientais 

(BPROC_INNOV.ECO=1,86; OR=6,42; p=0,063) na inovação de processos. 
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Tabela 4 - Modelos A, B, C e D: Efeitos da Aquisição, Criação e Transferência de Conhecimento, e da 
Cooperação e Benefícios Ambientais na Inovação de produtos, de processos, organizacional e de 
marketing 

 

Variáveis Inov. Prod. (A) Inov. Proc. (B) Inov. Org. (C) Inov. Mkt. (C) 
  B B B B 

Aquisição de conhecimento 21,375 ns 3,215 ** 1,343 ns -1,208 ns 
Criação de conhecimento 37,042 ns 2,343 † 0,037 ns 1,208 ns 
Transferência conhecimento 1,316 ns -2,164 ns - 0,260 ns 2,518 * 
Cooperação -0,079 ns 1,579 ns 0,551 ns 0,266 ns 
Benefícios ambientais -18,010 ns 1,859 † 2,753 *** 2,511 ** 
Constante -2,959 ** -2,954 ** -2,596 *** -1,479 ** 

     
R2 (Cox & Snell) 0,649 0,576 0,429 0,356 
R2 (Nagelkerke) 0,876 0,772 0,573 0,475 

 
χ 2(3) = 61,828;  

p < 0,001 
χ 2(5) = 50,655;  

p < 0,001 
χ 2(5) = 33,051;  

p < 0,001 
χ 2(5) = 25,965;  

p < 0,001 

 Nota: *** p< 0,001; ** 0,001 ≤ p < 0,010; * 0,010 ≤ p < 0,050; ns 0,050 ≤ p < 0,100; † p ≥ 0,100 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo será feita a discussão de resultados, alienando a parte prática, 

representação dos respetivos coeficientes de regressão e significância estatística, à parte teórica. 

A tabela 5 sumariza os resultados das hipóteses em estudo com a indicação dos 

caminhos associados a cada uma destas e se estas são ou não suportadas: 

 

Tabela 5 - Análise das hipóteses em estudo 

Hipóteses B OR  Hipótese 
suportada? 

H1: Criação de Conhecimento →  Inovação tecnológica 32,42 ns - Não 
H2: Aquisição de Conhecimento →  Inovação tecnológica 61,36 ns - Não 
H3: Transferência Conhecimento →  Inovação tecnológica -13,12 ns - Não 
H4: Cooperação →  Inovação tecnológica 28,98 ns - Não 
H5: Benefícios ambientais →  Inovação tecnológica -28,26 ns - Não 
H6: Criação de Conhecimento →  Inovação não tecnológica 0,17 ns 1,19 Não 
H7: Aquisição Conhecimento →  Inovação não tecnológica 0,62 ns 1,85 Não 
H8: Transferência Conhecimento →  Inov. não tecnológica 1,50 ns 4,49 Não 
H9: Cooperação →  Inovação não tecnológica 0,90 ns 2,45 Não 
H10: Benefícios ambientais →  Inovação não tecnológica 2,08 ** 8,02 Sim 

Nota: *** p<0,001; ** 0,001 ≤ p< 0,010; ns p ≥ 0,050 

 

Assim, é possível inferir que é suportada a hipótese H(10): Os benefícios ambientais 

influenciam a inovação não tecnológica (organizacional/ marketing). 

Analisando os efeitos da Criação, Aquisição e Transferência de Conhecimento e da 

Cooperação e Benefícios Ambientais nos 4 distintos tipos de Inovação é possível inferir serem 

suportadas parcialmente as hipóteses H(1): A criação de conhecimento organizacional 

influencia a inovação tecnológica (produto ou serviço / processo), e em menor grau, as hipóteses 

H(2): A aquisição de conhecimento organizacional influencia a inovação tecnológica (produto 

ou serviço / processo) e H(4): A cooperação influencia a inovação tecnológica (produto ou 

serviço / processo).  

Através das hipóteses H1 e H2 podemos referir que estas duas hipóteses, embora 

possam ter algum contributo na influência sobre a inovação tecnológica, estas apenas são 

suportadas parcialmente. Porém, apesar da escassez de estudos nacionais no âmbito da gestão 
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do conhecimento no setor da saúde, os resultados obtidos no presente estudo mostraram alguma 

concordância com estudos empíricos realizados às organizações portuguesas, públicas e 

privadas. A gestão do conhecimento constitui ainda uma temática relativamente recente, esta é 

abordada no setor da saúde de um modo ainda muito incipiente (Revere et al., 2007; Sibte & 

Abidi, 2001; Silva, 2004). Assim, a implementação e o desenvolvimento da gestão do 

conhecimento no setor dos cuidados de saúde é, portanto, praticamente nula (Chen, Liu, & 

Hwang, 2011).  

Foi encontrada uma relação entre o conhecimento das organizações e sua capacidade de 

inovar e criar   (Lorenzetti et al., 2012). A criação e aquisição de conhecimento tornam-se 

recursos significativos, pois o valor de produtos e serviços depende fundamentalmente do 

desenvolvimento e da disponibilização do conhecimento na organização (Antonio & Almeida, 

2011).  

As Organizações de Saúde são consideradas como fontes ricas de informação e com 

capacidade implícita para criar e aceder ao conhecimento. No seio de qualquer organização, a 

criação do conhecimento é essencial para conseguir manter uma posição competitiva no 

mercado (Carlos; Gadelha, Maldonado, & Costa, 2014) e a sua evolução, através da aquisição 

de novos conhecimentos, competências ou comportamentos (Antonio & Almeida, 2011). A 

aquisição facilita a criação de conhecimento tácito e explícito, bem como a identificação, 

absorção de informação, externalização e combinação do conhecimento (Cruz & Ferreira, 

2016). A atual complexidade tecnológica necessária para o desenvolvimento de qualquer 

organização, faz com seja muito difícil para as empresas dominarem todas as áreas de saber de 

que necessitam (A. Faria, 2008). 

Quanto à hipótese H3 foi possível depreender que esta não foi suportada e, assim que 

falamos em transferência de conhecimento percebemos a sua relevância e complexidade. 

Relevância, porque a troca de informações, conhecimento com os diversos atores de todo o 

processo, pode aumentar a agilidade, confiança, estimular a inovação e melhorar os serviços 

prestados aos clientes (T. H. Davenport & Prusak, 1998) e, complexidade, uma vez que esta se 

encontra sempre dependente de vários fatores.  

A ideia de transferir conhecimento na saúde não é só de agora, já é bastante antiga, 

existem alguns divulgados na literatura, por exemplo (Polit, Beck, & Hungler, 2004). 

Davenport e Prusak (1998) destacam ainda alguns aspetos inibidores na transferência de 

conhecimento, como: a falta de capacidade de absorção pelos recetores; falta de tempo e de 
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locais para reunir; ideia concebida de trabalho produtivo; falta de confiança mútua; diferentes 

culturas e quadros de referência; intolerância com os erros ou qualquer necessidade de ajuda; 

estatuto para os possuidores de conhecimento e crença de que este é privilégio para 

determinados grupos. 

 Guptill (2005) destaca que para existir gestão do conhecimento nos serviços de saúde 

torna-se necessário perfilar pessoas, dados, processos e também tecnologias, assim é essencial 

resolver algumas barreiras sobretudo na obtenção da informação (Revere et al., 2007). Uma 

vez que, uma das dificuldades mais mencionadas pelos profissionais de saúde estava ligada à 

falta de conhecimento (conteúdo teórico e metodológico) por parte das equipas de saúde e das 

próprias áreas de formação. Estes, na maioria das vezes necessitavam da implementação de 

programas sempre que era infligida uma mudança e, noutras situações a transferência do 

conhecimento chegava mesmo a ser impedida (Carvalho et al., 2012). Davenport (1994) 

salienta que informações de elevada importância para a empresa não se tornam fáceis de serem 

geridas por recursos tecnológicos, já que as pessoas são consideradas fundamentais e 

determinantes no contexto informacional.  

O processo de transferência do conhecimento tem vindo a ocorrer nos serviços de saúde, 

porém, ainda de uma forma muito lenta.  

Quanto à hipótese H4 esta revelou-se ser suportada parcialmente. É percetível uma certa 

dualidade quando falamos sobre a influência que a cooperação pode ter sobre a inovação 

tecnológica. A cooperação é vista como um trabalho de equipa, onde todos os membros 

trabalham no mesmo sentido e com o mesmo objetivo em comum (Bengtsson & Kock, 2000).  

Assim, o sucesso das organizações exige uma atitude cooperativista, com atividades 

distintas e visões diferentes entre os vários atores das organizações, já que a saúde é considerada 

uma área de intervenção prioritária (Marques & Torgal, 2002). A cooperação é capaz de 

influenciar a inovação e, é propulsionada pelo fato de ser uma forma eficiente de aumentar a 

probabilidade de sucesso de projetos de inovação (De Faria, Lima, & Santos, 2010).  

O sucesso das organizações exige muitas vezes que as empresas adotem a cooperação, 

como estratégia, pois, nos dias que correm, a saúde é considerada uma área de intervenção 

prioritária, (Marques & Torgal, 2002). Uma cooperação eficaz que  permita o fornecimento de 

serviços económicos e de alta qualidade (Peng & Bourne, 2009). 
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No entanto, apesar do empenho ser crucial para alancar uma inovação de sucesso de 

uma organização, Wilkinson e Young (2002) defendem a ideia de que as empresas não 

sobrevivem e não se desenvolvem apenas pelo seu empenho, deve haver um destaque para a 

criação das redes de cooperação produtiva, tanto em organizações privadas como públicas 

(Amato Neto, 1999). Ahuja, Soda, e Zaheer (2012) vêm corroborar a ideia estabelecida 

anteriormente, argumentando que o conteúdo relacional nas redes de cooperação, reúne e 

consolida informações e conhecimentos. E, apesar de serem percetíveis as ideias defendidas 

anteriormente, nem sempre os elementos pertencentes à organização estão predispostos a 

partilhar informação e conhecimento (Casarotto Filho & Pires, 1999, p. 37).  

Quanto à hipótese H5 os benefícios ambientais em quase nada influenciaram a inovação 

tecnológica, esta hipótese não foi suportada. A relação entre saúde e o ambiente é um assunto 

cada vez com mais interesse para os vários investigadores, já que a degradação ambiental se 

reflete de alguma forma nos sistemas de suporte à vida. O rápido desenvolvimento tecnológico 

na saúde vieram ajudar no tratamento de várias doenças (Freitas & Porto, 2006), marcado por 

novas técnicas e tecnologias; produtos farmacêuticos e sistemas de entrega, fazendo deste setor 

uma das industrias mais complexas (Bernstein et al., 2004). 

E, embora existam já algumas alternativas para o sucesso ambiental numa organização,    

por exemplo a eliminação destes resíduos, ou mesmo o uso de tecnologias com menor impacto 

no ambiente, estas ainda não são postas em prática, estas limitam-se apenas a cumprir a 

legislação (Sisinno & Moreira, 2005a). 

 Quanto às hipóteses H6, H7 e H8, foi possível verificar que nenhuma delas foi 

suportada, quando comprovada a influencia na inovação não tecnológica. Importa referir que, 

embora a inovação não tecnológica surja quase sempre associada à inovação tecnológica, ora 

como um complemento, ora como substituta, esta não deixa de merecer atenção  (Evangelista 

& Vezzani, 2010). 

A implementação de programas de gestão de conhecimento são vantajosas (El Morr & 

Subercaze, 2010), nomeadamente nas organizações de saúde, já que estas apontam uma 

combinação de altos custos e insatisfação em todos os intervenientes (Porter & Teisberg, 2007). 

Portanto, embora a aplicação de técnicas e ferramentas diferenciadas (Borba, 2008) se tornem 

fundamentais para qualquer processo de inovação, estas não são suficientes. A valorização das 

pessoas que fazem parte das organizações de Saúde é fundamental ao capital humano da 
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empresa, deve, portanto, ser dada mais atenção, uma vez que estas são vistas como uma 

oportunidade para trazerem resultados benéficos e duradouros para as organizações de saúde 

(Rocha et al., 2012). Porém, estes valores intangíveis, são valores difíceis de serem medidos ao 

contrário dos tangíveis (financeiros e físicos), estes apoiam-se em pessoas e em recursos físicos 

facilmente reproduzidos (Cruz & Ferreira, 2016).  

Torna-se indispensável um gestor sapiente, atento e ativo que saiba valorizar o trabalho 

dos seus colaboradores e saiba utilizar o seu potencial nas mais diversas funções dentro da 

organização. É necessário para bem da organização, que estes se centrem menos na produção 

de bens e serviços e mais no seu capital humano (Maria & Magalhães, 2004). 

Assim, estes profissionais através da criação, aquisição e transferência de 

conhecimentos, podem aumentar de forma significativa o desempenho da empresa e, ajudar na 

criação de valor nos serviços de saúde, serviços com mais qualidade, eficácia e mais eficiência. 

Pois, a maioria dos serviços de saúde ainda hoje se limitam a modelos tradicionais de gestão, 

numa estrutura pouco flexível e mais centralizada, onde a grande maioria do trabalho é 

concentrado em tarefas e com visão fragmentada do cliente (G. Shinyashiki, Trevizan, & 

Mendes, 2003). 

Quanto à hipótese H9, embora a resultado tenha sido de que a cooperação não influencia 

a inovação não tecnológica, a revisão da literatura dá-nos conta de que estratégias de 

cooperação entre organizações de saúde e pessoas revelam uma das principais formas de 

participação na criação de inovação (Quandt, 2012). Redes de cooperação promovem um 

ambiente favorável à socialização e à complementaridade de conhecimentos, essenciais à 

inovação (Dittrich & Duysters, 2007). Estas tem a capacidade de simplificar a realização de 

ações conjuntas e a transação de recursos para alcançar objetivos organizacionais (Balestrin et 

al., 2010). Assim, a cooperação entre empresas é apontada como uma das formas mais presentes 

de estratégia organizacional (Teixeira et al., 2007). 

Em relação à hipótese H10, os benefícios ambientais encontrados na literatura vêm 

corroborar com os resultados práticos, estes podem contribuir para o desempenho da inovação 

nas organizações de saúde (Barbieri et al., 2010; Bengtsson & Ågerfalk, 2011; Boons & 

Lüdeke-freund, 2013; Edgeman & Eskildsen, 2012; Gaziulusoy et al., 2013; Hart, 1997; 

Kleindorfer et al., 2005; Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 2009; Porter & Linde, 1995; 

Hart & Milstein, 2004).  
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Medidas de sustentabilidade destinadas a reduzir desperdícios, água, energia e custos 

podem ter um forte impacto nas organizações de saúde, uma vez que conseguem obter um 

retorno financeiro sobre o seu investimento (Keeler et al., 2012). Assim como o capital humano, 

que é visto, como um ativo importante para a organização, aquele que busca uma vantagem 

competitiva e sustentável (Akinyemi, 2007; Becker et al., 2001; Kearns, 2004; Mercer Human 

Resource Consulting, 2003; Pfeffer, 1998; Torraco & Swanson, 1996; Ulrich, 1998; Wright et 

al., 1999). 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo serão retiradas as conclusões gerais da investigação, e serão apontadas as 

limitações que surgiram com o decorrer do trabalho, assim como, sugestões para futuras 

investigações. 

 

O aumento do conhecimento, cooperação, benefícios ambientais sobre a inovação num 

grupo de trabalho, pode favorecer as políticas organizacionais e aumentar a eficácia, bem como 

o nível de serviço das organizações de saúde portuguesas.  

Percebeu-se como essencial que gestores e políticos devem capacitar e encorajar os 

profissionais de saúde a ter comportamentos de inovação, uma vez que este estudo nos indica 

que estes são preponderantes na criação de inovação. Para além de que podem influenciar de 

forma positiva o desempenho de trabalho, resultando no aumento da qualidade da prestação dos 

cuidados de saúde, bem como na segurança dos doentes. 

Assim sendo, podemos afirmar que os profissionais de saúde têm um papel fundamental 

no que toca à inovação, podendo potenciar a todos os níveis todos os tipos de inovação dentro 

das organizações. Estes devem estar motivados a apender, a criar e, a adquirir conhecimento 

para poder vir mais tarde a partilhá-lo com os restantes elementos da organização, já que a 

gestão do conhecimento foi referenciada por diversos autores como uma mais valia no processo 

de inovação. No entanto o mesmo não se verificou na prática, já que nenhuma hipótese foi 

suportada na sua totalidade e, apenas a criação e aquisição do conhecimento foram capazes de 

influenciar parcialmente a inovação tecnológica.  

Embora a gestão do conhecimento tenha sido referenciada por diversos autores como 

uma mais valia para os processos inovadores das organizações de saúde, é imprescindível que 

outras estratégias sejam adicionadas, com vista a tornar os conhecimentos validos e as 

mudanças organizacionais mais rápidas. Atingindo assim, um maior número de instituições, 

profissionais bem como um maior engajamento político, legal e institucional. 

Assim, é necessário que estes profissionais exerçam um papel cooperativo tanto com os 

próprios colegas de trabalho como para com outras organizações e, apesar de não ser fácil, a 

cooperação acaba sempre por ter alguma influência, nomeadamente na inovação de produtos e 

processos.  
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Numa sociedade cada vez mais ligada ao uso de tecnologias, as organizações têm sido 

ao longo destes anos, chamadas à atenção para o uso de práticas ambientalistas de forma a 

suprimir as necessidades atuais e a não comprometer as necessidades futuras. Já que, este tipo 

de prática promove vantagens competitivas e, pode criar impacto em qualquer organização que 

pretenda inovar, nomeadamente quando falamos na inovação organizacional e na inovação de 

marketing. 

É, pois, essencial que as organizações de saúde se deixem de centrar apenas no 

cumprimento de regulamentos estabelecidos e, passem a estar mais centradas na redução de 

resíduos. É necessário que estas comecem a dar ainda mais atenção aos benefícios ambientais, 

nomeadamente na produção de produtos e serviços mais ecológicos, uma vez que os benefícios 

ambientais não revelaram ter influência sobre o processo de inovação tecnológica.  

Assim, torna-se imperioso para os pacientes e para os clínicos, a escolha de tratamentos 

clinicamente corretos para o ambiente, já que o que se pretende é o desenvolvimento de 

tecnologias e práticas ecológicas, que tornem os sistemas menos velhos e menos destrutivos.  

6.2. Limitações do Estudo 

Terminada a investigação, importa mencionar as principais limitações com que nos 

deparamos ao longo da realização do estudo e, que podem ter sido responsáveis por alguns 

enviesamentos dos resultados apresentados.  

Uma das limitações está relacionada com a base de dados CIS2014 e, apesar de ter vindo 

a apresentar uma significativa melhoria desde a primeira edição, ainda são percetíveis algumas 

limitações. A outra, está ligada à representatividade da amostra, que para uma maior robustez 

dos modelos, deveria ser superior. 

 Devemos por sua vez, interpretar os dados com alguma cautela, uma vez que a resposta 

dada pelos inquiridos também pode ter sido influenciada, pois de uma forma geral os 

trabalhadores pretendem obter bons resultados na organização e uma aceitação por parte da 

sociedade.  

Espera-se que os resultados obtidos neste estudo e as suas limitações sejam encaradas 

como oportunidades para futuras investigações na área, que permitam um melhor conhecimento 

desta realidade, que tem cada vez mais impacto na nossa sociedade. 
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6.3. Sugestões e Recomendações Futuras 

 As sugestões e recomendações futuras têm como base as limitações identificadas 

anteriormente e, que sugerem uma possível orientação para investigações futuras.  

 Embora, existam outros estudos ligados às mais variadas temáticas e às organizações 

de saúde, no futuro seria importante que centrassem mais a investigação na área da cooperação 

na saúde e na sua influência sobre a inovação, uma vez que, os estudos empíricos publicados 

nesta temática são ainda escassos.  

 Seria também interessante para uma futura investigação, alargar o estudo a nível 

internacional, de forma a comparar e fortalecer os resultados obtidos entre diferentes países. Ou 

mesmo, a nível nacional, tentar perceber qual o impacto do contexto de inserção 

(litoral/interior) nas organizações de saúde Portuguesas, na inovação e sobre as dimensões que 

a influenciam. 
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ANEXOS A 

 

Tabela A1 – Tabela de contingência da Aquisição de Conhecimento (KA) com a Inovação Tecnológica 
(T_INNOV) (teste de χ2)  

 

 

 

Tabela A2 – Tabela de contingência da Criação de Conhecimento (KC) com a Inovação Tecnológica (T_INNOV) 
(teste de χ2)  

 

 

 

Tabela A3 – Tabela de contingência da Transferência de Conhecimento (KT) com a Inovação Tecnológica 
(T_INNOV) (teste de χ2)  

 

 

 

Tabela A4 – Tabela de contingência da Cooperação (COOP) com a Inovação Tecnológica (T_INNOV) (teste de 
χ2)  
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Tabela A5 – Tabela de contingência dos Benefícios Ambientais (ECO) com a Inovação Tecnológica (T_INNOV) 
(teste de χ2)  

 

 

 

Tabela A6 – Tabela de contingência da Aquisição de Conhecimento (KA) com a Inovação Não Tecnológica 
(NT_INNOV) (teste de χ2)  

 

 

 

Tabela A7 – Tabela de contingência da Criação de Conhecimento (KC) com a Inovação Não Tecnológica 
(NT_INNOV) (teste de χ2)  

 

 

Tabela A8 – Tabela de contingência da Transferência de Conhecimento (KT) com a Inovação Não Tecnológica 
(NT_INNOV) (teste de χ2)  
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Tabela A9 – Tabela de contingência da Cooperação (COOP) com a Inovação Não Tecnológica (NT_INNOV) 
(teste de χ2)  

 

 

 

Tabela A10 – Tabela de contingência dos Benefícios Ambientais (ECO) com a Inovação Não Tecnológica 
(NT_INNOV) (teste de χ2)  
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