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Resumo 

A presente dissertação pretende estudar o impacto do marketing interno (MI) nas atitudes e 

comportamentos dos colaboradores de uma organização de saúde. 

Os objetivos gerais deste estudo centram-se em dois eixos, a saber: o primeiro eixo prende-se 

com a influência que a aplicação do MI exerce na satisfação profissional, no 

comprometimento organizacional e na confiança que o colaborador tem na respetiva 

organização. O segundo eixo analisará a relação, existente ou não, entre a referida aplicação 

do MI e o desempenho profissional do colaborador.  

Nos últimos anos, a sociedade e as organizações têm testemunhado alterações contínuas dos 

mercados de saúde. Perante este contexto, torna-se urgente e fundamental dar uma resposta 

imediata aos objetivos propostos pelas organizações, as quais, regra geral, e ainda que 

inconscientemente, acabam por pressionar os seus colaboradores de forma a alcançarem os 

melhores resultados. Face a este panorama, o MI vem sendo cada vez mais estudado pelas 

organizações com o intuito de manter os colaboradores motivados e satisfeitos para com o 

trabalho, influenciando, portanto, o seu comportamento profissional. 

O estudo realizado apoiou-se numa abordagem quantitativa com base na aplicação de um 

questionário aos colaboradores do CHMT, EPE. Para o tratamento e análise dos dados 

recolhidos utilizou-se o software SPSS e o programa AMOS. 

Os resultados apontam que o MI influencia positivamente a satisfação profissional, o 

comprometimento organizacional e a confiança na instituição. O desempenho profissional é 

influenciado pela satisfação profissional e pela confiança na instituição. Não existe influência 

direta entre o MI e o desempenho profissional. Contudo, o MI tem efeito indireto, mediado 

pela satisfação profissional, pelo comprometimento organizacional e pela confiança na 

instituição, sobre o desempenho profissional. 

Assim, este estudo visa contribuir para o avançar da investigação relativa à gestão de 

organizações de saúde, por meio de dados estatísticos e consequentes conclusões, já que 

escasseiam resultados pertinentes e concisos relacionados com esta temática. 

Palavras-chave: Marketing interno; Satisfação dos colaboradores; Comprometimento 

organizacional; Confiança na instituição; Desempenho profissional. 
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Abstract 

The present study endeavours to study the impact of internal marketing (IM) on the attitudes 

and behaviour of collaborators of health organization.  

This study focuses on two main aims: the first deals with the influence that the IM has on 

professional fulfilment, institutional commitment and the collaborators’ reliability on the 

institution. The second aim has its core on the relationship, whether it exists or not, between 

the above mentioned application of the IM and the development of the collaborators’ 

professional performance. 

Over the last years, society and health institutions have suffered continuous changes 

concerning health markets. Thus, it is of the utmost urgency to provide immediate and 

accurate feedback to the objectives of these organizations, which (unconsciously) put the 

stress on the collaborators (working under extreme pressure) so as to reach the highest market 

results. Bearing such context in mind, some organizations have devoted their researchers to 

the study of the IM in order to make collaborators more satisfied and motivated towards their 

everyday work, which will influence professional performance. 

The study was based on a quantitative approach based on the application of a questionnaire to 

the employees of CHMT, EPE. For treatment and analysis of the data collected was used 

SPSS software and AMOS program. 

The results point that IM positively influences the professional satisfaction, the organizational 

commitment and the trust in the institution. The professional performance is influenced by 

professional satisfaction and the trust in the institution. There’s no direct influence between 

the IM and the professional performance. However, the IM has an indirect effect, mediated by 

job satisfaction, by organizational commitment and the trust in the institution, on the 

professional performance. 

Consequently, this study intends to provide more to the research on the referred area of 

knowledge – internal marketing within health organizations and its collaborators – an area 

lacking concise and accurate information. 

Keywords: Internal marketing; Collaborators’ satisfaction; Organizational commitment; 

Trust in the institution; Professional performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Pretendemos com a presente dissertação analisar o impacto do Marketing Interno (MI) na área 

da saúde, nomeadamente no contexto hospitalar, no que concerne à satisfação profissional, ao 

comprometimento organizacional e à confiança na instituição, bem como no desempenho 

profissional.  

Este estudo foi concretizado num centro hospitalar da região centro de Portugal, mais 

propriamente na região do Médio Tejo. 

Nesta primeira parte, efetuamos um breve enquadramento teórico do tema e problemática em 

estudo, desenvolvemos os objetivos e questões de investigação e apresentamos os aspetos 

metodológicos que sustentam o trabalho desenvolvido. 

Para terminar, apresentamos, sob a forma de figura, a estrutura da presente dissertação. 

1.1. Enquadramento do tema e problema de investigação 

A industrialização da sociedade e a constante mudança global dos mercados conduz a 

preocupações constantes por parte das organizações, pressionando, mesmo que de forma 

inconsciente, os seus colaboradores, para que alcancem os objetivos por elas propostos, sendo 

fulcral a competitividade e singularidade face à concorrência.  

Num estudo conduzido por Rafiq e Ahmed (2000), é explicado que o MI, caracterizado por 

uma abordagem de gestão direcionada para o consumidor sendo atingida por uma interpelação 

do marketing, tem recebido cada vez mais importância e relevo na área de investigação uma 

vez que manter os colaboradores motivados e satisfeitos influenciará o seu comportamento.  

Seguindo a mesma ideia, no seu trabalho, Marujo (2014) reitera que as organizações não 

devem apenas focar o cliente e os mercados externos, mas também o seu interior, 

capitalizando, potencializando e consolidando os seus colaboradores. 

Já no ano de 1968, houve em Portugal necessidade de reformar o setor da saúde, 

nomeadamente o setor hospitalar. O Decreto-Lei n.º 48358, de 27 de abril de 1968, intitulado 

“Regulamento Geral dos Hospitais”, pretendia estruturar a organização e funcionamento 

destas referidas organizações. Este define os hospitais como “serviços de interesse público, 

instituídos, organizados, e administrados com o objetivo de prestar à população assistência 
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médica curativa e de reabilitação. Compete-lhes também colaborar na prevenção da doença, 

no ensino e na investigação científica” (p.612).  

O Ministério da Saúde (MS, 2016) diz-nos que o paradigma e a prestação de cuidados de 

saúde, em ambiente hospitalar, submeteu-se a várias transformações na gestão e na prestação 

de cuidados com o intento de alcançar melhores resultados de eficiência e de qualidade. Foi 

necessário investir nos recursos humanos, nomeadamente nas carreiras e na formação 

profissional e minimizar a concentração de recursos nas grandes áreas metropolitanas, no 

entanto ainda com assimetrias e carências setoriais.   

O foco de qualquer organização é a qualidade. Nas organizações de saúde, e especificamente 

nos hospitais, não é diferente. Os hospitais pretendem reduzir o recurso ao “exterior” criando 

centros de referência e redes transfronteiriças em articulação com os Cuidados de Saúde 

Primários, com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e com eles próprios, ou 

seja, redes de referenciação inter-hospitalar (MS, 2016). 

Do mesmo trabalho pode ver-se que, de forma a haver uma evolução baseada na 

sustentabilidade, foram criados modelos de financiamento e fusão, como por exemplo: 

Grupos de Diagnósticos Homogéneos; Centros de Responsabilidade Integrada; Unidades 

Locais de Saúde; Centros Hospitalares; Entidades Públicas Empresariais (EPE), (da qual a 

organização do nosso estudo faz parte), que permitem um alargamento da rede (garantindo a 

cobertura nacional) e um aumento do número e da diversificação e qualificação dos efetivos.  

As organizações, no presente momento, não podem focar somente os seus clientes dado que 

quem estabelece relações com estes são os seus colaboradores. São eles que estabelecem o 

primeiro contacto com os clientes (Kotler & Armstrong, 2007). Também Queirós (2014), 

defende que uma organização deve valorizar os seus colaboradores pois eles possuem 

informação fundamental e percecionada podendo aumentar a criação de valor para o cliente e 

melhorar a satisfação para as suas necessidades. 

Nesta linha de pensamento, Becchetti, Ciciretti, Hasan e Kobeissi (2012) afirmam que 

atualmente as organizações dão cada vez mais destaque aos seus colaboradores como forma 

de obter um melhor desempenho tendo como alicerce a satisfação no trabalho. Por outro lado, 

na obra de Mosahab, Mahamad e Ramayah (2011) podemos ler que a satisfação no trabalho 

influencia positivamente os colaboradores permitindo uma melhoria no seu desempenho 

individual. 
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O comprometimento organizacional é uma variável fundamental em qualquer organização, 

uma vez que permite aos colaboradores comungarem dos mesmos ideais da organização. Ele 

permite que o indivíduo se identifique com a organização à qual está vinculado e também 

com os seus objetivos (Órfão, 2010). Mowday, Steers e Porter (1979) definem 

comprometimento organizacional como relação que os colaboradores estabelecem com a 

organização, particularmente até que ponto se identificam e envolvem com ela. Por sua vez, 

Meyer e Allen (1991) caracterizam-no como uma potência que estimula a união de todos os 

colaboradores. 

O conceito confiança envolve a expectativa pessoal de cada indivíduo, grupo ou até mesmo 

organização daquilo que são comportamentos eticamente justificáveis (Hosmer, 1995, citado 

por Órfão, 2010). A satisfação e a comunicação são apontadas como dimensões 

empreendedoras de confiança, onde também esta (a confiança) se revê como uma variável 

facilitadora do sistema social (Costa 2000). Ellinger et al. (2013) afirmam que o nível de 

investimento social (os recursos humanos, por exemplo) aplicado por uma organização tem 

influência direta na confiança dos colaboradores e consequentemente no seu 

comprometimento organizacional.  

Depois deste breve enquadramento, o problema de investigação que pretendemos estudar é a 

relação entre o MI, a satisfação profissional, o comprometimento organizacional, a confiança 

na instituição e o desempenho profissional no contexto de uma organização de saúde. Em 

particular, fazemos a seguinte questão: qual o impacto do MI na satisfação profissional, no 

comprometimento organizacional, na confiança na instituição e no desempenho profissional?  

1.2. Objetivos e questões de investigação 

Numa investigação, os objetivos têm como intento explicar qual o propósito da pesquisa, 

orientando o investigador na recolha sistemática dos dados. Eles devem ser precisos e claros 

para evitar possíveis desvios no processo de investigação e ser suscetíveis de alcançar (Rojas, 

2002, citado por Sampieri, Collado & Lucio, 2010). 

O objetivo principal da nossa dissertação consiste em propor um modelo conceptual que 

relacione o MI, a satisfação profissional, o comprometimento organizacional, a confiança na 

instituição e o desempenho profissional. Procuramos compreender alguns antecedentes do 

desempenho profissional, tendo como contexto de trabalho colaboradores do Centro 
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Hospitalar do Médio Tejo, EPE (CHMT), nomeadamente enfermeiros e assistentes 

operacionais.  

Os objetivos específicos são três, a saber: conhecer as perceções dos inquiridos sobre as 

variáveis em análise; conhecer o perfil dos inquiridos e perceber como determinadas variáveis 

afetam as suas atitudes e comportamentos; e testar, empiricamente, as hipóteses estabelecidas 

no modelo conceptual proposto, tendo como base a técnica de modelização de equações 

estruturais.  

De seguida, mostramos na Tabela 1 quais as questões de investigação, em conjugação com os 

objetivos específicos. 

Tabela 1. 

Questões e objetivos de investigação 

Questões de investigação Objetivos específicos de investigação 

Q1: Qual o nível percebido de MI, satisfação profissional, com-

prometimento organizacional, confiança na instituição e 

desempenho profissional dos colaboradores? 

Medir as perceções dos colaboradores 

relativamente ao MI, satisfação profissional, 

comprometimento organizacional, confiança na 

instituição e desempenho profissional. 

Q2: Qual o perfil dos colaboradores do CHMT? 

Q3: Como é que determinadas variáveis afetam os colaboradores 

do CHMT? 

Conhecer o perfil dos inquiridos e perceber como 

determinadas variáveis afetam as suas atitudes e 

comportamentos. 

Q4: O MI afeta a satisfação profissional? Testar, empiricamente, as hipóteses estabelecidas 

no modelo conceptual Q5: O MI afeta o comprometimento organizacional? 

Q6: O MI afeta a confiança na organização? 

Q7: O MI afeta o desempenho profissional? 

Q8: A satisfação profissional afeta o desempenho profissional? 

Q9: O comprometimento organizacional afeta o desempenho 

profissional? 

Q10: A confiança na organização afeta o desempenho 

profissional? 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

1.3. Aspetos metodológicos e estrutura da dissertação  

A presente dissertação foca-se numa investigação empírica com recurso a uma abordagem 

quantitativa. A fim de levar a bom porto este trabalho, foi feita uma inquirição com recurso a 

um questionário de forma a obter os dados necessários para o tratamento estatístico. 

De acordo com Fortin, Côté e Filion (2009), uma população consiste num conjunto de 

indivíduos ou de objetos que possuem características idênticas definidas por critérios de 

inclusão mediante um determinado estudo, e a amostragem o processo pelo qual um grupo de 

pessoas ou uma porção dessa população (amostra) é escolhido de maneira a representar a 

população inteira. 
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Dito isto, a nossa amostra é de carácter não probabilística, isto é, os elementos da população 

não têm todos a mesma possibilidade de ser escolhidos para constituir amostra. A escolha 

deste tipo de amostra deve-se à dificuldade em ter acesso à população inteira e ao escasso 

tempo que dispomos para a conclusão do estudo que é atribuído a uma dissertação de 

mestrado. 

Quanto à técnica metodológica de recolha de dados, optámos pela aplicação de um 

questionário (Apêndice A), de forma presencial, aos colaboradores do CHMT, EPE, 

(enfermeiros e assistentes operacionais) o que implicou antecipadamente um processo de 

pedido de autorização à referida organização de saúde, na pessoa do Presidente do Conselho 

de Administração (Apêndice B e Apêndice C). O instrumento de recolha de dados foi 

desenvolvido com base em escalas já existentes na literatura atinentes aos conceitos em 

estudo: MI, satisfação profissional, comprometimento organizacional, confiança na instituição 

e desempenho profissional. Quanto às variáveis de caracterização, foi perguntado aos 

inquiridos o género, a idade, as habilitações literárias, o local de residência, o vínculo com a 

organização, a categoria profissional e a função atual, e a antiguidade na função atual e na 

organização.  

Distribuímos 508 questionários durante os meses de junho e julho de 2018, sendo que apenas 

288 destes mostraram ser válidos. Assim, foram estes últimos que utilizamos para a 

componente estatística do modelo conceptual proposto. Usamos o software Statistical 

Package for the Social Science (SPPS) para analisar e tratar os dados recolhidos.  

Apresentamos agora um esquema alusivo à estrutura da presente dissertação. 
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A primeira parte aborda a introdução desta dissertação onde fazemos um breve 

enquadramento da temática em estudo. São explanados os objetivos e apresentadas as 

hipóteses de investigação bem como um breve resumo da metodologia utilizada ao longo 

desta investigação.  

A segunda parte divide-se em dois capítulos, sendo que a cada um deles corresponde um 

artigo científico. O capítulo 1 apresenta o modelo conceptual no qual se baseia este estudo, 

organizando a justificação teórica das hipóteses colocadas sustentadas na revisão da literatura 

mais recente. O capítulo 2 versa sobre o teste ao modelo proposto, ou seja, analisa o impacto 

do MI em atitudes e comportamentos dos colaborados do CHMT, EPE. 

A dissertação tem o seu término com um breve comentário geral acerca da investigação. 
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CAPÍTULO 1 

O IMPACTO DO MARKETING INTERNO EM ATITUDES E COMPORTAMENTOS DOS 

COLABORADORES: PROPOSTA DE UM MODELO CONCEPTUAL 

Resumo 

Neste capítulo exploramos as relações entre o MI, a satisfação profissional, o 

comprometimento organizacional, a confiança na instituição e o desempenho profissional. Foi 

realizada uma revisão de literatura e apresentado um modelo conceptual onde se justificam as 

hipóteses de investigação.  

As constantes mudanças na sociedade e a procura cada vez mais pormenorizada da 

competência na área da saúde levam a que haja um forte sentimento de liderança por parte 

destas organizações. Muitas vezes, e inconscientemente, as organizações colocam níveis de 

pressão elevados nos seus colaboradores para que os objetivos propostos sejam atingidos e 

assim possam prosseguir na sua missão. Posto isto, os gestores esquecem-se que os recursos 

humanos não são meras peças de um puzzle que podem seduzir quando precisam e 

desperdiçar quando já têm os resultados. Torna-se, então, imperativo um olhar atento sobre 

este capital humano. Não nos podemos esquecer que todos somos movidos por sentimentos e 

emoções que nos transcendem e que nos fazem vivenciar vários estádios ao longo da vida 

pessoal e profissional. Uma das formas de colmatar este aspeto é o uso de uma comunicação 

aberta e transparente dentro das organizações, nomeadamente nas organizações de saúde, para 

que possa haver um crescimento contínuo e estruturado. A satisfação, o comprometimento e a 

confiança são três componentes que, intermediadas e interligadas com o MI, quando 

estimuladas e aplicadas se traduzem em níveis de desempenho profissional mais elevados. 

Assim, este capítulo propõe o modelo teórico que analisa e correlaciona estas variáveis.  

Palavras-chave: Emoções; Marketing interno; Satisfação profissional; Comprometimento 

organizacional; Confiança na instituição; Desempenho profissional. 
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1. Introdução 

A realidade que hoje se vive em relação aos cuidados de saúde, mais concretamente no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), é uma realidade longitudinal com uma evolução que conta 

com mais de quarenta anos de avanços e recuos. Esta evolução contou, segundo o MS (2017), 

com a implementação de especialidades médicas e cirúrgicas nos hospitais, com o 

aperfeiçoamento dos serviços de saúde pública e com a promoção e prevenção da saúde.  

No documento intitulado “SNS + proximidade: Mudança centrada nas pessoas” do MS 

(2017), podemos ler que muito tem sido feito para a melhoria das condições de saúde em 

Portugal, mas, mesmo assim, é de toda a pertinência aperfeiçoar e melhorar o funcionamento 

do SNS. “Portugal, em 2017, situa-se na 14.ª posição, numa avaliação de 35 países … Os 747 

pontos obtidos em 2017 justificam o posicionamento mais favorável do que o Reino Unido 

(15.º lugar), a Espanha, que se encontra em 18.º lugar, a Itália (21.º) e a Irlanda (24.º)” 

(Direção-Geral da Saúde, p.1). Daqui podemos retirar que o SNS português é um dos 

melhores a nível europeu. Ora, este facto leva os gestores a preocuparem-se, de forma 

crescente, com a premissa “melhoria da qualidade” indo ao encontro das expectativas e 

necessidades dos diferentes grupos de consumidores (sejam eles internos: os colaboradores, 

ou externos: os clientes) (Rossi, Freeman & Lipsey, 1999; Wisniewski, 2001). 

Porém, a industrialização da sociedade e a globalização dos mercados, associado aos estilos 

de vida de cada indivíduo, revelam que as expectativas do profissional de ontem não são as 

mesmas do de hoje e, certamente, não serão as expectativas do de amanhã, sendo cada vez 

mais exigentes. É necessário conciliar a vida pessoal com a profissional, criar um bom 

ambiente de trabalho, ter uma carreira digna e justa e uma avaliação de desempenho baseada 

no mérito do trabalho desenvolvido.  

O próprio MS (2017) admite que muito há a fazer neste âmbito, uma vez que “não se tem 

dado importância suficiente à qualificação do atendimento das pessoas” (p.13), ou seja, por 

outras palavras, não se verificam formas de melhorar o desempenho profissional. Assim, são 

apontados vários fatores necessários a ter em conta para aperfeiçoar este aspeto, a saber: deve 

assegurar-se uma equipa responsável pela qualidade do atendimento; investir gradualmente 

nas estruturas físicas, criando as condições mínimas para o desenvolvimento de um trabalho 

digno; e valorizar, apoiar e melhorar o desempenho dos colaboradores. 
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Neste contexto, é necessário, portanto, desenvolver esforços orientados para a melhoria 

contínua baseada, também, na perceção dos colaboradores. Torna-se fundamental assegurar a 

participação de todos os colaboradores, ouvindo as suas preocupações e expectativas, de 

forma a garantir uma boa gestão (a todos os níveis) dos recursos humanos (MS, 2017). 

Nesta linha de pensamento, é imperativo investigar as preocupações e sentimentos dos 

colaboradores com vista a melhorar o seu desempenho. Pois bem, é o que pretendemos fazer 

com esta investigação: perceber o impacto do MI nas atitudes e comportamentos dos 

colaboradores. Não se tratará de uma tarefa fácil uma vez que estamos a lidar com o campo 

das emoções, com a subjetividade. É, portanto, um fenómeno complexo e de difícil 

mensuração que pode variar de indivíduo para indivíduo ao longo do tempo (Martinez, 

Paraguay & Latorre, 2004).  

Constantemente as organizações hospitalares necessitam da adesão dos colaboradores para 

alcançarem os objetivos propostos e seguir na sua missão. Sendo que os enfermeiros fazem 

parte integrante (e em número considerável) das organizações de saúde, é necessária a 

preocupação atenta com o seu autodesenvolvimento e desempenho. Assim, a liderança, que é 

o processo de influenciar as atividades de um indivíduo ou de um grupo, tem como finalidade 

o alcance dos objetivos específicos (Reis & Silva, 2012). Ela torna-se essencial para atingir os 

objetivos organizacionais e, simultaneamente, contribuir para a sua eficácia e sucesso 

(Afonso, 2009). Reis e Silva (2012) refere ainda que a liderança, nos dias de hoje, é um 

aspeto preponderante relativamente às estratégias organizacionais, nomeadamente na 

vantagem competitiva: “O processo de liderança envolve um relacionamento orientado 

principalmente para o atendimento de objetivos. Os colaboradores devem cooperar nas 

decisões que os afetem, com o objetivo de motivá-los e consequentemente aumentar a sua 

produtividade” (p.141) 

O MI está presente diariamente na vida das organizações. Kotler (1975), citado por Rosaly e 

Zucchi (2004), diz-nos que qualquer organização que atinge o sucesso está inteiramente 

comprometida com o marketing, pois ele interfere no quotidiano de todos e dirigi o seu 

caminho.  

Tradicionalmente, o MI estava focado apenas nos clientes externos (consumidores), no 

entanto, num passado recente, como no presente, vincou-se a necessidade de compreender os 
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clientes internos (colaboradores) e as suas relações e repercussões (Barnes, Fox & Morris, 

2004). 

Assim, e fruto destas reflexões, o objetivo desta investigação consiste em propor um modelo 

conceptual que estude o impacto do MI em atitudes e comportamentos dos colaboradores, 

numa organização de saúde, nomeadamente na satisfação profissional, no comprometimento 

organizacional, na confiança na instituição e no desempenho profissional. Mais 

especificamente, pretendemos fazer uma revisão da literatura acerca de cada constructo em 

estudo, explicar as suas relações já anteriormente estudadas e apresentar as hipóteses de 

investigação do modelo conceptual que propomos. 

Este capítulo divide-se, para além desta introdução, em mais três secções: fazemos uma breve 

revisão de literatura; apresentamos e explicamos o modelo conceptual proposto e hipóteses de 

investigação, e, por fim, realizamos breves comentários finais. 

2. Revisão da literatura 

Neste ponto, expomos a fundamentação teórica que suporta e dirige a presente investigação. 

O conhecimento floresce com conhecimento e está intrínseco em cada ser humano através de 

experiências pessoais, da história e tradições ou através da investigação científica. Para Fortin, 

Côté e Vissandjée (2003), “de todos os métodos de aquisição de conhecimento, a investigação 

científica é o mais rigoroso e o mais aceitável” (p.17), pois, para estes autores, assenta num 

raciocínio lógico que pode ser reformulado de acordo com o processo temporal e situacional. 

Assim, seja qual for o processo de investigação estamos sempre a dotar-nos de um novo 

conhecimento. 

2.1. Cérebro – personalidade emotiva-reativa – desempenho profissional 

Na sua edição especial sobre o cérebro humano, na revista americana National Geographic 

Society Books de 2018, pode ler-se o seguinte: 

O cérebro: o ‘cerebrum’ – a quarta região, é aquela em que a maioria das pessoas 

pensa quando pensa no cérebro. Esta região divide-se em dois hemisférios, o 

esquerdo e o direito, ligados por um tecido designado ‘corpus callosum’. Apesar de 

serem parecidas, estas duas metades têm e controlam funções muito diferentes. O 

hemisfério esquerdo tem sido considerado inequivocamente como a metade mais 

importante e dominadora devido ao facto de ser ele o responsável pelo 
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processamento da linguagem, mas o hemisfério direito tem recebido renovada 

atenção não só por causa do seu papel nas emoções e na cognição espacial, mas 

também pela sua função integradora, ou seja, aquela que é responsável por reunir a 

informação espartilhada num todo significativo.1 (Daniels, 2018, p.19) 

De facto, a existência de dois hemisférios é já conhecida, no entanto o crescente foco sobre o 

hemisfério direito é o que consideramos um ponto de partida atual e credível para o tema da 

nossa dissertação: esse é o hemisfério cujo “papel nas emoções e na cognição espacial2, bem 

como a função integradora [de tais emoções e cognição no comportamento humano]3 é o que 

permite organizar vários pedações de informação num conhecimento fundamentado desta 

parte do cérebro humano”. 

Pois bem, é do cérebro, também entendido com mente/consciência que vamos tratar nesta 

tese. A saber é o cérebro, nomeadamente o hemisfério direito, portanto relativo às emoções e 

cognições, o intermediário responsável que faz a ligação entre o MI da organização de saúde e 

o comportamento dos colaboradores, por meio das seguintes componentes: satisfação 

profissional, comprometimento organizacional, confiança na instituição e, por fim, 

desempenho profissional. Por outras palavras, qualquer uma das componentes referidas 

resulta do modo de sentir, do percecionar, do tomar como seu contexto de trabalho (a que os 

investigadores americanos chamam “cognição espacial”) em que o colaborador está inserido e 

de que é espelho. Na verdade, e pelas leituras bibliográficas feitas até esta data, acreditamos 

que o colaborador é, sim, o espelho da organização de saúde (pelo cumprimento fiel e 

confiante das respetivas regras) e também o mediador entre a organização (da se sentir parte 

basilar) e o desempenho quotidiano da sua atividade profissional junto dos utentes. 

Da mesma edição da prestigiada revista americana, publicada em Washington D. C (Estados 

Unidos da América [EUA]), os autores vão mais longe e acrescentam, explicando, a noção de 

“cérebro percetivo”:  

O cérebro percetivo – Bem guardado e protegido dentro do crânio, o cérebro 

experiencia o mundo exterior através dos sentidos. Ver, ouvir, degustar, cheirar e 

sentir são os meios como os seres humanos recolhem informação acerca do mundo. 

Estes dados estão ligados ao cérebro, o qual os vai usar para formular ideias e 

opiniões, avaliar situações, gerar reações e ainda armazenar tudo o que apreendeu 

sob a forma de memórias. A informação que entra no cérebro através dos sentidos 

influencia poderosamente os pensamentos, as emoções e a personalidade. Dito de 

                                                           
1 Os sublinhados bem como as traduções livres são da nossa responsabilidade.  
2 “Cognição espacial” como o reconhecimento cerebral do meio ou espaço envolvente, ou seja, do contexto em que o ser 

humano se está a movimentar. 
3 O conteúdo dos parêntesis retos é da nossa responsabilidade. 
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outra forma, tudo o que a pessoa vê e ouve … define quem a pessoa realmente é. 

(Daniels, 2018, p.51) 

Ora, quando lemos “estes dados são transmitidos do cérebro, que os utiliza para formular 

ideias e opiniões, avaliar situações, gerar reações” facilmente se depreende que se um 

colaborador se sente totalmente integrado e beneficiado na / pela sua organização de saúde, tal 

surtirá efeitos diretos e imediatos no seu desempenho global na referida organização. Mais: ao 

lermos “A informação que entra no cérebro através dos sentidos influencia poderosamente os 

pensamentos, emoções e personalidade”, por outras palavras quem tu és, chegamos à 

conclusão de que um colaborador que partilha dos ideais e das intenções da organização, que 

nela se sente confortável no seu dia-a-dia, bem acolhido pelos superiores, bem apoiado e 

rodeado de boas infraestruturas de saúde, de condições contratuais e de recursos humanos, 

então será ele mesmo, genuíno, tornando-se num trabalhador não hipócrita, mas realizado e, 

sempre com transparência, um excelente colaborador. Para tal, ele precisará de conhecer a sua 

organização por dentro, ou seja, saber as suas ideologias, os seus valores, as suas intenções de 

qualidade e o modo de prestação de serviços aos utentes.  

Urge agora a pergunta: e como terá acesso o colaborador a toda essa panóplia de valores e 

conhecimento interior da instituição? A resposta pode ser explicada através do MI.  

2.2. Definições, caracterização e relações das variáveis em estudo 

Neste momento lembramos que em ciência nada é definitivo e acabado. Pois bem, o objetivo 

a que nos propomos neste ponto 2.2 é o de explorar cinco variáveis, na sua individualidade e 

na sua concomitância, por forma a trazer alguma luz ao que é de impactante no âmbito do MI 

de uma organização de saúde tendo por base as atitudes e comportamentos dos colaboradores. 

Segundo esta ordem de raciocínio, jamais podemos esquecer que os conceitos de marketing 

interno, satisfação profissional, comprometimento organizacional, confiança na instituição e 

desempenho profissional não são taxativos, lineares nem alheios uns aos outros. É já um 

grande desafio, e parco por natureza e definição, tentar definir estas variáveis na sua 

individualidade. Socorrer-nos-emos de vários autores que, cientificamente, o fizeram antes de 

nós e que nos ajudam agora a trazer um pouco mais de luz, se não à teoria pelo menos à 

aplicação prática (através dos questionários) à nossa organização de saúde.  
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Temos, portanto, a noção de que muito há que investigar ainda na determinação destas 

variáveis e dos nexos que estabelecem entre si num cenário de EPE. ou em outros de mais 

vastas proporções. Ainda assim, e cientes de que esta é apenas uma dissertação de mestrado, 

temos a intenção humilde de contribuir para a abrangência da perspetivação do nosso tema de 

investigação. 

2.2.1. Marketing interno 

De origem anglo-saxónica, a palavra “marketing” (nome masculino) deriva da palavra-base 

“market”. As duas surgem definidas pelo Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2005) da 

seguinte forma: 

“Market” (publicitar) – “publicitar e oferecer um produto para venda; apresentar algo de 

uma determinada forma para levar as pessoas a comprarem um produto; promover”. 

“Marketing” (publicitação/venda/negócio) – “a atividade de apresentar, publicitar e 

vender produtos de uma empresa da melhor maneira possível; campanha de ‘marketing’”. 

“Internal” (interno) – relacionado com a característica do que é intrínseco, inerente à 

atividade de publicitação/venda/negócio. 

Note-se que cada uma destas três definições se coaduna com o tipo de Marketing de que nos 

serviremos na presente dissertação, pois que, a organização tem de (ou deve) primeiramente 

“vender” ou tornar apelativos os seus valores e estratégias comerciais àqueles que darão o 

rosto por tal organização – os colaboradores (daí o facto de ser “interno”). 

A tradução e metalinguagem portuguesa apresentam o “Marketing” assim: 

“Comércio, Economia: conjunto de ações e técnicas que tem por objetivo a implantação de 

uma estratégia comercial nos seus variados aspetos, desde o estudo do mercado e suas 

tendências até à venda propriamente dita e ao apoio técnico após a venda” (Dicionário da 

Língua Portuguesa, 2006). 

Desta definição retiramos a ideia de “conjunto de ações técnicas” cujo objetivo é “a 

implantação de uma estratégia comercial nos seus vários aspetos”. Ainda que a definição 

siga literalmente os trâmites do negócio monetário e de venda de produtos, a verdade é que 

trataremos, no caso do MI, de abranger os seus “vários aspetos”, especialmente o estímulo 
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(por parte dos gestores) de valores como a satisfação, o comprometimento e a confiança 

na instituição. E que todos eles sejam aspetos igualmente “implementados” (usando a 

terminologia dicionarística e técnica) nos colaboradores por meio de variada 

comunicação/formação. 

Boone e Kurtz (2009), citado por Dall’Agnol (2010), dizem-nos que  

A palavra marketing incorpora um âmbito de atividades e ideias tão amplo que 

escolher uma definição é, por vezes, difícil. Se alguém pedir para três pessoas 

definirem marketing, provavelmente, três definições diferentes seriam dadas. A 

exposição contínua à propaganda e vendas pessoais leva a maioria dos 

entrevistados a ligar marketing com vendas ou a pensar que as atividades de 

marketing começam após um produto ou serviço ser produzido. (p.15) 

Referido por Mendes (2004), e a propósito de oito estudos para perceber as estratégias de 

marketing selecionadas pela enfermagem (o que é também válido para os restantes 

colaboradores) para aumentar a “visibilidade da profissão”, percebemos que esta passa 

inevitavelmente pela “satisfação de seus clientes (internos e externos)” e considera que são 

relevantes também “os diferentes ambientes em que a enfermagem atua” (p.792).  

Nesta linha de pensamento, Grönroos (2001) acrescenta que, na realidade “sem relações 

internas funcionais, as relações externas não podem desenvolver-se com sucesso. O 

Marketing Interno foca-se na criação de relações internas eficazes entre os colaboradores de 

todos os níveis hierárquicos da organização, permitindo o fluir da informação de forma a 

satisfazer as necessidades dos clientes internos” (p.3). 

Este autor chama a atenção para a urgência daquilo que nomeia como “fluxos de comunicação 

interna eficientes e eficazes” por forma a satisfazer a necessidade da eficiência 

organizacional. Estes “fluxos de comunicação” dão corpo a uma das estratégias fulcrais à 

presente dissertação de mestrado pois que nela procuramos estudar o impacto das estratégias 

de marketing precisamente no comportamento dos colaboradores e consequentemente o 

sucesso da organização. 

Harris et al., citado por Morais (2013), acrescentam que “a orientação para o marketing 

interno tem consequências positivas na adesão dos funcionários para a realização de diretivas 

específicas orientadas para o mercado” (p.5). Ora, isto interessa-nos porque a questão da 

“adesão” está proporcionalmente relacionada com o comprometimento de cada um dos 
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colaboradores de saúde e terá igualmente influência nas outras hipóteses em estudo neste 

trabalho de dissertação 4 e na consecução do trabalho da respetiva organização de saúde. 

Silva, Zaltzman, Rocha-Pinto e Greve (2001) tocam o epicentro do que é, porventura, mais 

importante na consubstanciação do MI: as “pessoas”, ou seja, toma os colaboradores de uma 

perspetiva nada maquinal, mas antes como seres humanos “envolvidos” (do inglês 

“engagement”) – o que não é menos do que o verdadeiro comprometimento e a identificação 

de cada um dos colaboradores com os objetivos da sua organização. 

Apesar de os autores continuarem o seu foco de investigação na relação entre os 

colaboradores e a “resistência à mudança” imposta pela organização (tema que se afasta do 

nosso), a verdade é que esta preocupação dos autores com uma gestão da organização baseada 

na confiança e na satisfação dos seus colaboradores vai ao encontro do nosso estudo, uma vez 

que todas as hipóteses de investigação têm por base essa relação intrínseca – 

organização/colaborador. Obviamente que esta relação não pode ser alheia às 

emoções/reações de que falamos no ponto 2.1.  

Ainda da leitura deste mesmo texto de Silva et al. (2001) surge uma perspetivação holística 

não só do que significa gerir uma organização (de saúde), mas inclusiva de todas as hipóteses 

internas relacionais e interpessoais. Deste modo, os autores afirmam que a  

implementação de qualquer tipo de estratégia de transformação organizacional só 

se faz possível se há uma completa integração entre um conjunto de fatores, que 

compreende, entre outras coisas: a motivação e o engajamento de pessoas, os 

processos de trabalho, o fluxo de informação, o desenvolvimento das competências 

organizacionais, o estabelecimento de metas claras e plenamente compartilhadas, a 

existência de uma estrutura que favoreça a integração e o desenvolvimento de uma 

cultura organizacional coerente5 com os objetivos propostos. (p.2) 

Não obstante, todos os elementos sublinhados serem centrais, importa-nos, na sua essência, o 

fator do que é plenamente compartilhado entre a chefia e os colaboradores. Este é o campo 

essencial de atuação do MI: a preocupação da mesma chefia em ser clara e procurar a adesão 

e identificação dos colaboradores com os seus ideais.  

Chamamos a atenção para o que leremos no capítulo 2 (designadamente no ponto 2.1), no 

qual nos referiremos à visão, missão e aos quatro valores essenciais inerentes ao Centro 

Hospitalar do Médio Tejo: “o CHMT, EPE pretende ser um centro hospitalar de referência na 

                                                           
4 Confrontar a figura 6, p. 37.  
5 Relembramos que os sublinhados são da nossa autoria e responsabilidade. 
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área da prestação de cuidados”, tendo como referidos valores os de qualidade, ética e 

integridade, respeito pelos direitos individuais e, por último, competência e inovação. 

Rodrigues, Queirós e Pires (2016), dão luz e vida à caracterização da relação organização – 

colaborador, por meio de componentes quantitativamente mensuráveis tais como a “satisfação 

no trabalho, o comprometimento organizacional e o desempenho profissional”. Apesar de ter 

sido aplicado à Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras, organização estruturalmente 

diferente da EPE Médio Tejo, na qual baseamos o nosso estudo, não podemos negar que este 

trabalho científico nos ajudou a analisar os nossos dados e a fundamentar as nossas 

conclusões, depois de nos motivar a aprofundar conhecimentos neste ramo do saber e do 

fazer, como lemos em “O estudo sobre o conceito de MI na área da saúde é ainda muito 

recente, sendo importante a realização de mais investigações nesta área, principalmente em 

Portugal” (p.293). 

Posto isto, os autores começam por definir MI  

como uma filosofia de gestão consubstanciada na valorização dos recursos 

humanos da organização. Através dessa filosofia, estimula-se a motivação, 

mobilização e gestão dos membros organizacionais … como um conjunto de 

comportamentos de gestão ‘amigos’ dos colaboradores, com diversas 

consequências internas e externas para a organização. Ao nível interno, é 

reconhecido que o comportamento dos gestores para com os seus subordinados 

influencia as atitudes e comportamentos dos funcionários, por exemplo, a 

satisfação no trabalho, o comprometimento organizacional e o desempenho 

profissional. (Rodrigues et al., 2016, p.293) 

Curioso como esta mundividência dos autores se mostrou visionária, pois que se adequa ao 

contexto do funcionalismo público nos anos de 2017 e 2018, no atinente aos colaboradores de 

hospitais públicos portugueses. 

Assim sendo, e depois de variadas greves e tentativas de diálogo entre os colaboradores e 

respetivos Ministérios da Educação, da Justiça, da Administração Interna, por exemplo, largo 

espaço tem havido para o diálogo (ou sua tentativa, quer por meio de sindicatos, quer pelo 

direito à greve) entre os colaboradores do MS e os seus superiores/gestores políticos. À 

procura das sempre eternas melhores condições de trabalho, não se pode negar que há avanços 

no sentido do MI, bebido das premissas e leis oriundas do Parlamento/da Assembleia da 

República, onde todos estamos representados. Não se trata de politizar a gestão das 

organizações públicas, mas antes de constatar um facto: na primeira semana de maio de 2018, 

o Governo de Portugal assegurou que, após consulta dos funcionários públicos e no âmbito do 
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descongelamento de carreiras, os colaboradores preferiram o aumento dos recursos humanos 

em detrimento do aumento de salários6. 

Não podemos terminar este ponto 2.2.1 sem abordarmos explicitamente um aspeto vital do 

MI – o do tipo de discurso a adotar na relação gestor/colaborador, assim como verificamos no 

trabalho de Moisander, Histo e Fahy (2016). As autoras apresentam como seus objetivos o 

seguinte: «baseando-nos num estudo empírico, centrámo-nos nas estratégias retóricas do 

trabalho emocional que os ‘agentes institucionais’/‘gestores’ selecionam para mobilizar as 

emoções no discurso do trabalho institucional». Por outras palavras, as autoras tentaram 

perceber quais as estratégias discursivas e de abordagem aos colaboradores que os possam 

levar a estarem satisfeitos com a organização e a comungarem dos seus valores, por fora a 

evitar resistência e negativismo da parte dos colaboradores. 

Por outro lado, e não menos importante, é o facto de os gestores também se servirem destas 

estratégias de discurso institucional baseado em emoções para fomentar o seu discurso de 

poder e a sua influência sobre os colaboradores – o qual acabam por conseguir porque 

subtilmente ‘eclipsam’ (escondem) e ‘distraem’ (fazem divergir) os medos do colaboradores, 

as suas ansiedades e a eventual indignação moral que levariam à resistência e alimentariam 

uma avaliação negativista (ainda que legítima) da instituição/organização por parte dos 

referidos colaboradores. Em suma, e como fica escrito, este estudo sugere que as emoções 

desempenham, de facto, um papel importante no trabalho institucional. 

Desta sequência retiramos a questão das “estratégias” de um trabalho movido por um 

discurso institucional que procura desenhar/construir/dar forma à “força de poder”, ou seja, 

à organização de saúde com o intuito de não só envolver os colaboradores num mesmo 

modo de pensar, mas também de evitar “legitimação de avaliações negativas” que os 

colaboradores possam fazer da atuação da organização que trabalham. Daqui partem as 

autoras para, inequivocamente, considerarem as emoções o aspeto fundamental daquilo a 

que vimos chamando MI. 

O modelo conceptual que Moisander et al. (2016) seguiram, o qual reproduzimos em seguida, 

mostra não só a sua metodologia, mas espelha as conclusões a que chegaram.  

                                                           
6 Entrevista de António Costa, primeiro-ministro de Portugal, ao DN – Diário de Notícias (Lopes, 2018). 
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Figura 2. Modelo conceptual de Moisander & Aliae 

(Moisander et al., 2016, p.12) 

2.2.2. Satisfação profissional 

No estudo de Azevedo e Medeiros (2012), é evidente a dificuldade em definir o conceito de 

satisfação, na medida em que tal implica a subjetividade e a cosmovisão de cada ser humano.  

É de todo o interesse científico trazer à memória, neste momento, as seguintes palavras de 

Pereira (2003), onde refere que a satisfação é considerada como sentimento positivo, ou a 

insatisfação como sentimento negativo que o indivíduo tem perante o trabalho, ou seja, uma 

resposta do emocional perante a função desempenhada e ao ambiente em que o trabalho está 

incluso. Repare-se como é reiterada constantemente a tónica da satisfação como um 

sentimento, uma emoção, e nada é faccioso naquilo que se sente. Dito de outra forma, o 

sentimento (sensorial) primário (positivo ou negativo) é a verdadeira forma como o ser 

humano se integra ou não na organização da qual faz parte como colaborador.  

Newstrom (2014), citado por Ramos (2015), advoga, reiterando o que já outros autores 

apresentaram, ou seja, afirma que a satisfação profissional (“satisfação no trabalho”) é uma 

panóplia de “sentimentos” não positivos/negativos, mas “favoráveis/desfavoráveis”.  
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Daqui decorre a satisfação ou a sua ausência e também a confiança, este último conceito sobre 

que versa o ponto 2.1.4. Não temos a pretensão de tomar esta perspetiva como nossa porque, 

no mesmo estudo, esta ideia surge explicada do seguinte modo:   

é necessário que haja atenção por parte dos gestores para com os funcionários, para 

que possam notar pontos negativos e posteriormente torná-los positivos. É preciso 

que a empresa tenha preocupação com o desenvolvimento de suas atividades a fim 

de manter seus funcionários satisfeitos, aumentando assim os lucros, e garantindo a 

permanência da empresa no mercado. (Cinelli, 2014, citado por Dilkin, 2017, p.25) 

Como poderemos ter um colaborador satisfeito se ele não se sente alvo da preocupação por 

parte da sua chefia?  

Nesta linha de interrogação metodológico-organizacional, encontramos outro autor que 

ressalva várias componentes que nos vão guiar em todos os próximos pontos (2.2.3, 2.2.4, e 

2.2.5), já que também nos serviu de mote para os questionários (“- A instituição investiga e 

recolhe regularmente informações sobre os salários pagos por organizações do mesmo 

setor”)7: como, por exemplo, a componente salarial. 

Alfaiate e Santos (2016) colocam em perspetiva o estudo da satisfação a partir da 

questionação do modelo taylorista do início do século transato. Neste âmbito referem-se a 

diversos fatores responsáveis pela satisfação organizacional, como sendo: (1) as 

perspetivas de promoção, (2) a organização e funcionamento do departamento, (3) 

a colaboração e clima de relação com os colegas de trabalho, (4) a remuneração 

auferida, (5) a competência e funcionamento do superior hierárquico, (6) o trabalho 

realizado e (7) a competência e funcionamento dos subordinados. Cada um destes 

agentes pode contribuir, de modo distinto e particular, para a satisfação 

profissional. (p.30) 

Não podemos concordar mais com os elementos que integram esta listagem, pois que a eles 

nos referimos no questionário em apêndice.   

De acordo com Menezes (2010), a satisfação profissional é “uma ferramenta imprescindível 

no incremento da qualidade e da produtividade pois quanto mais satisfeitos os colaboradores 

estiverem, mais envolvidos e comprometidos estarão na concretização de objetivos e metas” 

(p.52). Por outras palavras, quanto mais satisfeitos estiverem os colaboradores, mais 

condições reúnem à partida para, consequentemente, atingirem níveis de desempenho mais 

elevados. Na área da gestão em saúde a satisfação dos profissionais de enfermagem é uma 

                                                           
7 Verificar apêndice A. 
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temática atualmente tão relevante que se constitui como “um dos critérios de avaliação 

permanente do SNS”.  

Neste contexto, é atualíssima a preocupação das organizações com o binómio 

satisfação/insatisfação porque incorre diretamente no desempenho profissional. Se satisfação 

é um sentimento epidérmico a algo ou alguém, então se esse sentimento é obtido no local de 

trabalho e nas tarefas desempenhadas, estamos, portanto, perante uma boa 

definição/caracterização de satisfação profissional. 

2.2.3. Comprometimento organizacional 

Na tentativa de sintetizar definições/aproximações ao conceito, Rodrigues et al. (2016) 

afirmam (munindo-se de Meyer & Allen) acerca do Comprometimento Organizacional que  

pode ser caracterizado como uma energia que fomenta a união de todos os 

colaboradores, permitindo que estes funcionem como equipa trabalhando para 

concretização dos objetivos da organização … uma atitude que reflete a natureza e 

a qualidade da ligação entre um colaborador e uma organização. (p.294)  

Os autores, citando Meyer e Allen, apresentam três componentes em que se pode subdividir o 

comprometimento organizacional. A saber: “comprometimento afetivo” ou “forte ligação 

emocional” à organização (cuja análise descritiva prova ser o mais forte indicador de 

comprometimento8), “comprometimento de continuidade” ou “consciência dos custos” 

decorrentes da permanência ou saída da organização e “comprometimento normativo” ou 

“sentimento de dever, lealdade … em permanecer no emprego” (p.294). 

Note-se que nos socorremos desta tricotomia da definição de “comprometimento” para a 

elaboração de enunciados do nosso questionário, tais como “- Ficaria muito feliz de passar o 

resto da minha carreira nesta organização.”, ou “- Confio em que esta organização tem em 

consideração os meus melhores interesses.”, ou ainda “- O meu chefe discute comigo o meu 

futuro profissional na instituição.”, ou também “- A instituição oferece-nos muitas 

oportunidades de promoção.” e, por fim, “- O meu chefe dá-nos sempre a sensação de que 

devemos dar o nosso melhor no trabalho.”.  

No estudo realizado por Órfão (2010), encontramos uma distinção entre “comprometimento” 

e “envolvimento”. Se o primeiro diz respeito ao comportamento/compromisso e apego dos 

                                                           
8 Vide Rodrigues et al. (2016), p.297. 
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indivíduos relativamente à organização, o envolvimento é tomado segundo a perspetiva do 

verdadeiro comprometimento. 

No mesmo trabalho encontramos outra definição de comprometimento: 

o comprometimento organizacional pode ser definido como um estado no qual o 

indivíduo se identifica com a organização e os seus objetivos, e deseja manter-se 

como membro, de modo a facilitar a consecução de objetivos … insere na longa 

tradição dos estudos que procuram identificar e compreender fatores pessoais que 

determinam o comportamento humano no trabalho, integrando uma subárea 

denominada atitudes frente ao trabalho. (Bastos, 1993, citado por Órfão, 2010, 

p.27) 

Não deixa de ser relevante que os autores Filho e Godoy (2006) recuperem a ideia já tratada 

da importância da comunicação chefia/colaboradores quando se estuda o marketing interno. 

Repare-se que foi a partir desta cosmovisão que começamos o ponto 2.1 – é, de facto, difícil 

referirmo-nos a um conceito sem nos implicarmos noutro(s).  

Se nos detivemos nas definições de comprometimento, avancemos para um maior grau deste 

mesmo conceito e leiamos o que, a seu propósito, diz Fossá (2003), citado por Filho e Godoy 

(2006):  

Os indivíduos comprometidos apresentam quatro características básicas: 1) 

internalização dos objetivos e valores da organização; 2) envolvimento com o 

papel organizacional no contexto destes objetivos e valores; 3) desejo de 

permanecer na organização por um longo período de tempo para o alcance dos 

objetivos e valores e, 4) prontidão para realizar esforços, visando o alcance dos 

objetivos e valores. (p.3) 

Segundo Bueno (2003), notamos novamente uma questão importante e inerente ao marketing 

interno e ao seu impacto nas atitudes e comportamentos dos colaboradores: a da comunicação 

vertical (transmissão dos valores da organização feita pela chefia aos respetivos 

colaboradores). Assim, este diálogo não só envolve os colaboradores da missão da 

organização como também vai criar condições para que tais colaboradores tenham um maior 

grau de satisfação, comprometimento e confiança, os quais se vão repercutir diretamente num 

melhor desempenho dos colaboradores na respetiva organização. 

Se atrás discutimos a atualização do conceito de taylorismo, recuperemos agora o conceito de 

gestão de empresas a partir dos designados “General Hospital” americanos. A saber:  mesmo 

antes do programa americano trazido pelo anterior presidente Obama (“ObamaCare”), a 

direção/gestão do hospital americano desta envergadura (que serve vastíssimas áreas 
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populacionais) pressupunha a organização de saúde como uma espécie de empresa “holding”, 

que, desde o início da sua construção até ao tratamento dos utentes, implicava como figura 

central a satisfação e o comprometimento dos seus profissionais de saúde. Como se percebia 

tal entendimento da gestão hospitalar? Por um lado, porque, com frequência, a organização 

investia na formação contínua e, por outro lado, porque os colaboradores eram como que 

“premiados” publicamente. O que é isto senão o conceito de “empregado do mês” de uma 

qualquer cadeia de fast food aplicado a uma organização de saúde? Não é difícil percebermos 

de que forma um colaborador comprometido e satisfeito terá maior confiança e melhor 

desempenho na sua organização.  

Chiavenato (1999), citado por Filho e Godoy (2006), volta a focar a sua atenção no 

comprometimento dos colaboradores, não pela via da autoridade, mas pela da expressividade/ 

sentimento, ao referir que  

A melhor organização é aquela que otimiza a satisfação das necessidades 

individuais e organizacionais através da formação de grupos de trabalho estáveis e 

participação dos trabalhadores na tomada de decisões, boas comunicações e 

supervisão expressiva, estruturas não-burocráticas que funcionam mais pela 

colocação de objetivos do que através da hierarquia de autoridade. (p.12) 

O mesmo autor considera a “melhor organização” aquela que põe a render, que rentabiliza os 

talentos e as “necessidades” de cada colaborador, neles investe e coloca tudo isso ao serviço 

de uma gestão hospitalar diríamos negociada porque integra o patronato e os trabalhadores. 

Por aqui se percebe que o MI é um motor por excelência de progresso e sucesso das 

organizações de saúde, pois, se ele incluir esta abertura dos gestores organizacionais e 

combater a rigidez de uma política de administração autoritária, os colaboradores sentir-se-ão 

naturalmente propensos a dar o seu melhor. Estamos, por conseguinte, na tangente entre a 

satisfação, o comprometimento e o desempenho.  

Simon e Coltre (2012), citado por Brito (2017), ajudam-nos a compreender melhor o conceito 

de comprometimento, assente no que chamam “ligação psicológica”. Leiamo-los:  

As pessoas nem sempre expressam o que sentem ou pensam em relação à 

organização, pelo que não é fácil desmistificar a conceção de comprometimento 

numa organização. O comprometimento não é da organização, mas sim do 

indivíduo, e advém dos seus interesses, necessidades, sentimentos e convívio com 

os demais, o que faz com que não possa ser controlado por processos técnicos. E 

esse é o desafio da gestão: criar condições para o desenvolvimento do 

comprometimento. (p.22)  
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Como podemos verificar (daí que o tenhamos destacado), a noção de comprometimento está 

centrada no indivíduo e nas suas idiossincrasias, mais concretamente nos “sentimentos”. De 

novo podemos recuperar o estudo publicado pela revista National Geographic atinente à 

influência das emoções e da sua intelectualização, o que se reflete na satisfação (ou 

insatisfação), no comprometimento (ou não comprometimento) e nos conceitos sobre que 

trataremos nos pontos imediatamente a seguir – a confiança e o desempenho profissional feito 

não apenas racional, mas emocionalmente.  

2.2.4. Confiança na instituição 

Firmado na certeza de que “confiança” é, de per se, um termo vago e necessitado de vasta 

reflexão filosófico-psicológica, percebemos, pela nossa pesquisa bibliográfica, que o mesmo 

termo associado ao tema da confiança na organização é ainda mais difícil de definir. 

Apresentamos em seguida alguns conceitos que nada mais são do que tentativas da sua 

descrição conceptual.  

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa (2006), “confiança – segurança íntima ou 

convicção do próprio valor; segurança de alguém que crê em alguém ou alguma coisa; 

certeza; crédito; ânimo”. Destas definições há que relevar pontos importantes para discussão 

deste conceito.  

Primeiro, um colaborador (enfermeiro ou assistente operacional) que confia na sua 

organização é porque sente uma segurança interior de que está a desempenhar tarefas para as 

quais se sente preparado ou foi preparado pela organização (eventualmente pela comunicação 

vertical advinda do marketing interno).  

Segundo, essa intimidade dar-lhe-á grande estímulo para desempenhar as suas tarefas com a 

certeza de que a instituição confia em si e vice-versa. 

Terceiro, o mesmo colaborador, conhecendo a missão da organização e tendo passado por 

todo o processo de recrutamento (seleção, entrevista, apenas para citar alguns casos), terá 

forçosamente ânimo para encetar ou continuar as suas funções na organização.  

Todavia, e apesar de tudo isto ser verdade, não raro acontece não haver confiança na 

organização pelas condições precárias da contratação do colaborador. Lembremo-nos de 
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contratações para suprir necessidades de um plano de contingência, por exemplo. Sobre esta 

especificidade trataremos no capítulo 2, ponto 3. 

Hosmer (1995), citado por Órfão (2010), nos seus estudos científicos sobre a confiança na 

teoria organizacional, lê-se que “Confiança é a expectativa de uma pessoa, grupo ou empresa 

de comportamentos eticamente justificáveis - isto é, decisões e ações moralmente corretas 

baseadas em princípios éticos de análise - por outra pessoa, grupo ou empresa numa 

diligência conjunta ou troca económica” (p.43) 

Como se pode ver pelos elementos por nós destacados, não nos vamos deter no conceito de 

confiança na sua aceção ético-moral, antes no que diz respeito àquilo que o colaborador 

“espera” da organização e àquilo que o faz decidir e agir no quotidiano das suas tarefas 

porque tanto um como o outro têm uma mesma origem – a comunicação vertical da estratégia 

de diálogo (inerente ao MI), da qual a organização se serviu para analisar e explicar ao 

colaborador a missão da organização e os objetivos que levam à contratação ou manutenção 

desse colaborador com vista ao sucesso da organização e à confiança de cada membro dessa 

organização.  

Para complementar o que acabamos de escrever, concentremo-nos na conclusão a que chega 

Costa (2000), citado por Órfão (2010), “A confiança analisada ao nível da equipa distingue 

duas vertentes. A confiança como estado psicológico, incluindo as expectativas e as 

características dos comportamentos dos outros, e a confiança enquanto comportamento de 

escolha incluindo os comportamentos adotados numa estratégia de confiança” (p.43) 

Note-se como se reitera sempre a questão da psicologia, das emoções e do comprometimento 

de cada colaborador perante a organização, o que se depreende que resultou de uma boa 

implementação de MI, pois que a pessoa se identifica, de alguma maneira, com a organização.  

Podemos ainda avançar neste tema do alcance da confiança tomando-o no sentido de entrega 

(quase) total à organização, como nos indica McAllister (1995), citado por Órfão (2010). 

Aquele que tem confiança na sua organização (para o caso, a hospitalar) é também alguém 

que está preparado para assumir riscos com essa organização. Podemos considerar como 

riscos, a título de exemplo, a eventualidade da EPE. ser encerrada, a escassez de recursos 

materiais nos internamentos e o próprio vínculo contratual. À partida, a escolha de querer ser 

contratado ou de se manter na organização revela que o colaborador está a assumir 
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conscientemente esse risco e, mesmo assim, fá-lo. Haverá um motivo teórico mais impactante 

do que estes riscos empíricos e concretos da vida profissional de um colaborador?  

Ainda sobre a questão da confiança, no seu estudo, conduzido em 2013, que se baseou nos 

resultados de quatrocentos questionários distribuídos a enfermeiros de um hospital 

universitário em Taiwan, Chen et al. (2015) procuraram investigar conceitos-chave inerentes 

não só à confiança, mas outros que interessam sobremaneira a esta dissertação (no que às 

hipóteses da nossa investigação diz respeito) e impactantes na relação colaborador/ 

organização. A saber:  

Este estudo teve como objetivo investigar o modo como a perceção da justiça 

organizacional poderia afetar a confiança dos enfermeiros na organização e a sua 

identificação com essa organização. Para além disso, foi nosso objetivo também 

perceber se a confiança organizacional e a identificação organizacional poderia ou 

não encorajar os enfermeiros a permanecer, por sua própria vontade, nos seus 

empregos e comprometerem-se com os hospitais onde trabalham. (Chen et al., 

2015, p.1) 

Os autores partiram do pressuposto fundamental (e que, por vezes, parece ignorado, de que os 

enfermeiros constituem o maior número de profissionais de uma equipa multidisciplinar 

dentro de um hospital), apresentando estatísticas válidas igualmente para o caso português, e 

nomeadamente o do CHMT, EPE: 

Na maioria das instituições/organizações de saúde, o departamento de enfermagem 

é o maior, pois que o ‘staff’ de enfermeiros abrange entre 40% e 60% da totalidade 

de recursos humanos. Os enfermeiros constituem, regra geral, o mais elevado 

número dos membros de equipas médicas e também os que tendencialmente têm 

maior e mais estreito / próximo contacto com os doentes. (Chen et al., 2015, p.1) 

Assim sendo, o seu propósito foi perceber se havia relação direta entre a “perceção da justiça 

organizacional” (vista como equalitária e meritória distribuição de tarefas e compensações) e 

a “confiança organizacional”/“identificação” com a respetiva organização na continuidade 

e no comprometimento dos enfermeiros no respetivo hospital.  

Os académicos fazem menção ao facto de serem os enfermeiros os que têm mais tempo e 

mais contacto direto com os utentes. Ora, ainda que a relação colaborador/utente não faça 

parte do escopo desta dissertação, não podemos negar que o desempenho profissional (com os 

utentes) depende da forma como o colaborador sente a sua relação com a organização. Daí 

que o MI deva ter um papel fundamental: se queremos um bom desempenho, primeiro 
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temos de concordar e tomar como nossos os objetivos e valores da organização. Logo, 

precisamos que os objetivos e valores nos sejam transmitidos (MI). 

Por outro lado, este artigo mostra uma clara ligação com o que citámos da revista National 

Geographic, pois que também ele considera o fator “perceção”, sensorial/emotiva e pós-

sensorial, isto é, cerebral, que é o motor essencial para o colaborador sentir e opinar sobre o 

seu contexto de trabalho/a sua organização e, por consequência, atuar, ou seja, 

trabalhar adotando determinados comportamentos e atitudes pessoais e profissionais. 

Isto é tão importante quanto (em Taiwan, e nós acrescentamos em Portugal) maior é a 

urgência em contratar colaboradores para hospitais públicos, com os quais a organização 

possa contar para os seus quadros e a quem podem providenciar formação contínua – de novo 

está a ressoar o papel do MI na relação que a organização quer ter com o colaborador para 

melhorar o seu desempenho a todos os níveis. Se no caso de Taiwan se trata de fazer face ao 

crescente envelhecimento da população e baixo poder económico dos utentes, no caso 

português (de que a EPE Médio Tejo é exemplificativa) trata-se da intenção dos “decisores 

públicos” (Governo – Ministério da Saúde) e “gestores” (hospitalares) em assegurar não só o 

trabalho sazonal, mas principalmente a contratação definitiva, no âmbito do descongelamento 

de carreiras e aumento de recursos humanos. 

Veja-se como Chen et al. (2015) definem «justiça organizacional»: “os colaboradores 

percecionam subjetivamente os resultados e o processo como justos ou injustos. Esta perceção 

é aquela que define o conceito de ‘justiça organizacional’” (p.2). 

Esta “perceção” da organização e do seu contexto de trabalho vai ter influência direta na 

confiança que o colaborador deposita na organização, como aquela que tem em conta os seus 

interesses. Por outras palavras, confiança designa a crença do colaborador no facto de a 

organização se preocupar com os seus interesses pessoais.   

Esta foi uma das linhas de investigação que contribuiu para a seleção das questões do nosso 

questionário, em especial “- Confio que esta organização tem em consideração os meus 

melhores interesses.”.  

Ao longo do artigo em revisão, os seus autores dedicam-se não só a (re)definição dos 

conceitos já referidos, mas na relação que estabelecem entre si. Assim, temos esquemas 
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relacionais tais como “justiça organizacional”9 e “confiança organizacional”; “justiça 

organizacional” e “identificação com a organização”; “confiança organizacional” e 

“comprometimento organizacional”. Depois de terem feito a sua revisão de literatura e aferido 

os resultados dos questionários, os autores concluem que 

Os diretores/gestores hospitalares são capazes de otimizar o conceito de ‘serviço’ e as 

atitudes do pessoal de enfermagem, o qual dá vida à organização, através de 

estratégias de desenvolvimento da confiança e da identificação desse pessoal na/com a 

supracitada organização. Posto isto, os enfermeiros tornam-se mais motivados e dão 

um retorno positivo à organização porque se empenham em contribuir para a melhoria 

do serviço prestado, mostrando-se inclusivamente disponíveis para tarefas extra, ou 

seja, serviço que vai para além do estabelecido contratualmente para a sua categoria. 

(Chen et al., 2015, p.1) 

Deste modo, os sentimentos de “justiça”, “confiança”, “identificação” do “pessoal de 

enfermagem” refletem-se no seu desempenho não só das tarefas da sua incumbência, mas 

também de outras para além desses mensuráveis [“extra-role performance”]. Acreditamos que 

se trata de uma identificação total com a política de gestão da organização e sua excelente 

relação com os colaboradores que vai mais longe do que o profissionalismo exige: referimo-

nos ao comprometimento pessoal, ao sentimento de pertença e comunhão com a organização, 

diríamos nós que estamos no campo do emocional positivo. 

No seu trabalho, Rutherford (2014) baseou-se em inquéritos, feitos e processados em 2013, 

nos EUA. Partindo do pressuposto de que dispunha de pouca literatura sobre o tema da 

confiança do e no enfermeiro de uma organização, a autora avançou com uma definição de 

“confiança” como um processo “highly complex and multidimensional” [grande 

complexidade e multidimensionalidade] (Rutherford, 2014, p.283). Ainda que a autora se 

tenha preocupado com a relação colaborador/utente, o que não é central na nossa dissertação, 

a verdade é que o esquema que apresenta da complexidade e da multidimensionalidade nos 

ajuda, por ora, a perceber que o impacto de um colaborador confiante no seu contexto de 

trabalho aumenta, sem sombra de dúvidas, a eficácia/eficiência do seu desempenho 

profissional, conclusão que nos é caro. 

Fundamentando-se em vários autores, Rutherford avança com a ideia de que “a confiança 

envolve uma compilação de ideias que, por sua vez, envolve confiança e apoio 

                                                           
9 Relembramos que a tradução livre destes conceitos é da nossa responsabilidade. O mesmo acontece com sublinhados e 

negritos. 
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incondicional de uma pessoa noutra pessoa” – diríamos nós que esta última noção de 

‘pessoa’ possa ser tomada como “pessoa coletiva” ou “organização de saúde”. 

2.2.5. Desempenho profissional 

Consideramos que a noção de desempenho profissional é a causa e consequência de todas as 

estratégias de MI e no seu impacto na relação organização/colaborador e na atualidade da 

performance dos colaboradores no quotidiano hospitalar.   

Zanini e Migueles (2013), citado por Queirós (2014), caracterizam o desempenho profissional 

individual, como dependente de um “ambiente de confiança” (e veja-se novamente a 

constante interligação com todas as variáveis em estudo), ambiente esse onde existirão 

colaboradores “mais cooperativos”. Assim sendo, o desempenho individual é motivado pela 

confiança e tem consequências diretas no trabalho com o outro. 

Por outra parte, atentemos nas conclusões de Wright e Cropanzano (2004), citado por Órfão 

(2010):  

os colaboradores que vivem emoções positivas e satisfação estão mais propícios a 

sentirem que realizam o seu trabalho com significado, pois encaram-no como uma 

vocação e não apenas como uma carreira ou emprego. Trabalham não apenas em 

prol das recompensas financeiras ou da progressão na carreira, mas também para a 

realização pessoal que a execução da sua função lhe proporciona. 

Consequentemente, o efeito pode resultar num nível de desempenho mais elevado. 
(p.46) 

Pelos elementos por nós sublinhados percebemos que o desempenho profissional é 

indissociável de todas as outras variáveis que vimos tratando. 

Não deixa de ser curioso que esta perspetivação ressalva termos como “vocação” e 

“realização pessoal”. Na realidade, à medida que os dias, meses, anos de contrato se sucedem, 

o colaborador vai amadurecendo e maturando o seu desempenho, podendo, como indicam 

estes dois investigadores, olhar o seu desempenho como uma/a missão própria da sua vida e 

como a sensação de bem-estar interior, seja no trato com os doentes, seja na higienização de 

pessoas e espaços, seja num simples executar das suas tarefas diárias com afinco e um sorriso 

no rosto. Esta dimensão vocacional pode ser (e muitas vezes é-o) porque as estratégias de 

comunicação vertical e horizontal do MI foram bem geridas e aplicadas à organização e aos 

seus colaboradores. Os efeitos surtidos tornam-se assim mais visíveis. 
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Correia, Cunha e Scholten (2013) e Danya, Guedrib e Hatta (2008), citados por Queirós 

(2014), trazem uma perspetivação que merece a nossa atenção: o desempenho profissional é 

mormente influenciado pela “gestão de recursos humanos” e pela correta aplicação das suas 

práticas não só pelos gestores, mas principalmente pelo que os autores apelidam de “chefias 

intermédias”.  

A partir daqui é fácil perceber que, assim como acontece na gestão política de um país entre o 

poder central e o poder local, assim também acontece entre o Conselho de Administração de 

uma organização e o enfermeiro chefe de cada serviço. Dito de outra forma, o desempenho do 

colaborador é tanto melhor quanto mais estreitas forem as relações entre os colaboradores e os 

seus mais diretos superiores.  

Em modo de recuperação (uma espécie de súmula em simbiose), consideramos relevante um 

outro estudo publicado recentemente. Na sua edição número 1314, de 10 – 16 de maio de 

2018, a revista Visão publica um estudo estatístico sobre o “retrato salarial” (Aguiar, Lopes 

& Santos, 2018, p.42) de Portugal, de acordo com diferentes profissões, da qual a de 

enfermeiro também faz parte. Intitulado “A bonança ainda não chegou aos salários”, este 

estudo apresenta “a notícia razoável de que os salários aumentaram 2,1% entre 2011 e 2016, o 

último ano para o qual há dados administrativos” (Aguiar et al., 2018, p.44). Nesse ano, a 

média fixou-se em 1108 euros brutos para os trabalhadores por conta de outrem, do setor 

privado [de que as EPE fazem parte parcial]. 

Porquê este artigo neste ponto de revisão de literatura? Porque queremos saber se, na EPE 

Médio Tejo, o valor salarial está incluído nos conceitos de “confiança”, “comprometimento” e 

“satisfação” dos colaboradores inquiridos. Pensamos poder fazer o tratamento destes dados, 

entre outras, com questões como “- Na generalidade, estou satisfeito com este trabalho.”; “- 

Esta organização cumpre sempre as promessas que me faz.”; “- O meu chefe discute comigo o 

meu futuro profissional na organização”; “- A instituição investiga e recolhe regularmente 

informações sobre os salários pagos por organizações do mesmo setor.” E ainda “- A 

instituição oferece-nos muitas oportunidades de promoção”. Sobre a resposta e as respetivas 

estatísticas versará especificamente o capítulo 2 desta dissertação. 

Vejamos, portanto, três figuras: a primeira mostra os dados sobre as profissões em que as 

qualificações são mais importantes (Aguiar et al., 2018, p.45); a segunda revela as 

profissões em que “se recebe mais” (Aguiar et al., 2018, p.47); a terceira revela os salários 
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da função pública, segundo o Boletim Estatístico do Emprego Público (Aguiar et al., 2018, 

p.52). 

 

 

Figura 3. Atividade profissional e nível de qualificação 

(Adapt. de Aguiar et al., 2018, p.45) 

Percebemos que a secção denominada “Administração Pública e Defesa; Segurança Social” 

obtém trezentos e catorze pontos percentuais, donde se conclui que a posse de um grau de 

licenciatura faz a diferença salarial.  
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Figura 4. Atividade profissional versus salário 

(Adapt. de Aguiar et al., 2018, p.47) 

Posicionada em vigésimo sétimo lugar da tabela, a “Administração Pública” assenta em 

salários da ordem dos 1031,68 euros, com uma variação negativa de 2,6%, entre 2011 e 2016, 

frutos, segundo os autores, da presença da Troika e da dependência das tranches do FMI e da 

rentabilização orçamental no sentido da saída desta “zona económica de perigo”. 
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Figura 5. Salários da Função Pública 

(Adapt. de Aguiar et al., 2018, p.52) 

Esta última tabela apresenta os dados estatísticos do Boletim Estatístico do Emprego Público, 

nos últimos quatro anos, ou seja, de 2013 a 2017 (dado que o boletim foi tornado público no 

início de 2018). Note-se, e como os autores referem que a saída da Troika e o fim dos 

monetários do Banco Central Europeu, bem como, porventura, a viragem “à esquerda” dos 

partidos do Governo, resultaram no fim dos designados “duodécimos” e no pagamento de 

salários real e percentualmente superiores, rondando a área da Saúde os 1731 euros, com 

variação positiva na ordem dos 4,1%.  

Assim sendo, e do geral para o particular, apresentámos estas três tabelas relativas à 

Administração pública em geral e ao caso específico da Saúde, a qual, como sabemos, 

envolve as organizações do tipo CHMT, EPE. 

Neste estudo dos jornalistas da revista Visão, segue-se às estatísticas um conjunto de 

testemunhos, do qual destacamos uma enfermeira, licenciada na Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa. Tendo optado por permanecer em Portugal, e fugir à diáspora de 

licenciados com vista ao trabalho no estrangeiro, esta enfermeira começou a sua carreira no 

Instituto Português de Oncologia, onde recebia um salário bruto de 1201,40 euros. 
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Atualmente, diz ter mudado de organização de saúde, mas afirma que o salário é 

relativamente o mesmo. Para concluir, a enfermeira, que conta com apenas dois anos de 

carreira, afirma sobre a organização “Aposta muita nas pessoas, na formação, na carreira” e 

sobre a possibilidade de alguma vez emigrar “Está fora de questão” (Aguiar et al., 2018, p. 

48). Eis, por conseguinte, uma profissional satisfeita, ao que parece, a todos os níveis. 

Seguindo as nossas hipóteses de investigação, estamos em condições de dizer que, fruto desta 

sua satisfação e confiança na organização, esta é uma profissional satisfeita e quotidianamente 

a desempenhar as suas tarefas com afinco. No capítulo 2 teremos oportunidade de verificar se 

o mesmo se passa com os profissionais por nós inquiridos. 

3. Modelo conceptual e hipóteses de investigação 

A partir da revisão da literatura efetuada no ponto anterior, propomos agora o modelo 

conceptual da nossa investigação.  

O modelo apresentado procura analisar os efeitos do MI em determinadas atitudes e 

comportamentos dos colaboradores. A variável independente é o MI e a dependente final o 

desempenho profissional. Este modelo assume que as variáveis satisfação profissional, 

comprometimento organizacional e confiança na instituição atuam como mediadoras da 

relação entre o MI e o desempenho profissional dos colaboradores. 

 

Figura 6. Modelo conceptual de investigação 

(Esquema elaborado pelo autor) 
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Surgem assim as seguintes hipóteses de investigação. 

H1 – O marketing interno influencia de forma positiva e direta a satisfação profissional. 

H2 – O marketing interno influencia de forma positiva e direta o comprometimento 

organizacional. 

H3 – O marketing interno influencia de forma positiva e direta a confiança na instituição. 

H4 – A satisfação profissional influencia de forma positiva e direta o desempenho 

profissional. 

H5 – O comprometimento organizacional influencia de forma positiva e direta o desempenho 

profissional. 

H6 – A confiança na instituição influencia de forma positiva e direta o desempenho 

profissional. 

H7 – O marketing interno influencia de forma positiva e direta o desempenho profissional. 

Para Rudio (1978), uma hipótese “é uma suposição que se faz na tentativa de explicar o que 

se desconhece. Esta suposição tem como característica o facto de ser provisória, devendo, 

portanto, ser testada para se verificar a sua validade” (p.78). 

As hipóteses podem traduzir um enunciado de um problema para a previsão precisa e clara 

nos resultados esperados. Estas são consideradas uma previsão experimental, ou uma 

explicação da relação entre duas ou mais variáveis (Polit & Hungler, 1995). 

Descrevemos e contextualizamos, neste momento, as hipóteses de investigação do presente 

estudo. 

Marketing interno e satisfação profissional 

Trevizan, Mazzo, Godoy e Ventura (2011), depois de analisarem oito estudos, puderam 

verificar a importância da aplicação do MI em vários aspetos da vida dos enfermeiros 

nomeadamente na satisfação profissional.  

O MI é fundamental para perceber as necessidades de formação a que os colaboradores 

devem estar sujeitos de forma a prestarem um serviço de excelência e eficaz aos clientes de 

uma organização (Arnett, German & Hunt, 2003). Os gestores que acreditam no benefício do 
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MI devem fazer um esforço para que esta comunicação vertical seja justa e verdadeira, pois se 

os recursos humanos são, precisamente, a grande estratégia ou “vantagem competitiva 

sustentável” deve haver um sentimento de preocupação que os valorize e satisfaça 

profissionalmente. Deste modo, a organização deve potenciar sentimentos de realização e 

desenvolvimento humano (Vasconcelos, 2004).  

Por sua vez, Bochi (2011) considera que o envolvimento do MI em tudo aquilo que estimula 

positivamente os sentidos dos colaboradores permite compreender que a sua aplicação 

influencia significativamente a relação entre colaborador e organização. 

Também Arnett, Laverie e McLane (2002) incutem que através da aplicação do MI é possível 

melhorar o sentimento de pertença e conseguinte estado de satisfação profissional resultando, 

por isso, num comportamento positivo do colaborador.  

Podemos verificar que o instrumento de gestão que mais se incorpora com a gestão dos 

recursos humanos pode ser representado pelo MI, uma vez que a satisfação das necessidades 

dos colaboradores está na sua essência (Vasconcelos, 2005). 

A satisfação deve ser definida pelos clientes (internos/externos) e não pela apreciação dos 

gestores (Moura, 2003). Mais: a autora reitera que níveis de satisfação são influenciados 

através da oferta de bens e serviços planeados e alcançados a partir da aplicação do 

marketing. 

Neste contexto estabelecemos a primeira hipótese: 

H1 – O marketing interno influencia de forma positiva e direta a satisfação profissional. 

Marketing interno e comprometimento organizacional 

Um dos fatores que influencia o grau de comprometimento é, segundo Almeida (2007), a 

comunicação interna. Brum (2005), citado por Almeida (2007), refere que o melhor caminho 

para a motivação é passar mensagens inspiradoras e coerentes aos seus funcionários para que 

possam ajudar a consolidar uma atitude positiva em relação à organização em que estão 

inseridos. Ou seja, para que haja um sentimento forte de comprometimento organizacional é 

necessário que os indivíduos se sintam parte dela e a compreendam, mas para isso torna-se 

fundamental receber todas as informações necessárias. Tal só é possível aplicando técnicas de 

MI.  
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Para Fossá (2003), citado por Filho e Godoy (2006), indivíduos que estejam comprometidos 

transparecem determinados comportamentos não para obter benefícios pessoais, mas sim 

porque acham correto fazê-lo. O autor vai mais longe explicando que “quanto mais 

internalizados os padrões organizacionais, maior se torna a disposição do indivíduo em agir 

de acordo com eles” (p.4). 

Este clima de comprometimento e valorização torna-se possível com o uso do MI como 

ferramenta estratégica de promoção de interesses pessoais e organizacionais (José & Rosa, 

2012). Também Paiva (2005) refere que os laços de comprometimento entre os colaboradores 

e a organização são indispensáveis. O autor vinca o processo de comunicação como estratégia 

de grande valor onde é possível a partilha de ideias e ideais (objetivo da organização) com os 

seus clientes internos (colaboradores) permitindo o conhecimento da realidade da 

organização. O autor supracitado, refere ainda que os próprios colaboradores tirarão benefício 

com esta comunicação uma vez que saberão os seus próprios objetivos individuais e que estes 

são possíveis de serem alcançados.  

Sarraceni, Diniz, Souza, Conceição e Faustini (2011) realçam que o comprometimento é 

essencial para o desenvolvimento organizacional sustentado na qualidade, mas para isso os 

seus colaboradores devem estar motivados. Os autores referem ainda que as organizações 

devem providenciar algumas necessidades (a que eles intitulam de básicas) para que essa 

motivação e comprometimento se possam desenvolver.  

Shekary, Moghadam, Adaryany e Moghadam (2012) concluem que vários trabalhos 

comprovam a influência do MI sobre o comprometimento e motivação dos colaboradores 

tendo como consequência elevados níveis de competitividade organizacional.  

Por fim, novamente Sarraceni et al. (2011) advertem para a importância da aplicação do MI 

nas organizações uma vez que potencia comprometimento e motivação para além de gerar 

satisfação e consequente aumento da produtividade organizacional. 

Definimos, assim, a segunda hipótese:  

H2 – O marketing interno influencia de forma positiva e direta o comprometimento 

organizacional.  
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Marketing interno e confiança na instituição 

Como se verificou na revisão de literatura, poucos estudos foram realizados recentemente 

acerca da influência do MI sobre a confiança na instituição. Pode dizer-se que esta temática se 

encontra ainda num estado embrionário uma vez que escasseiam resultados que abordam esta 

variável específica.  

Cumming e Bromeily (1996), definem confiança como um juízo individual ou comum face a 

um grupo de indivíduos que age com honestidade na sua cognição espacial face aos 

comportamentos de confiança. 

Os autores sugerem três dimensões de medida face à confiança. A saber: confiança afetiva 

(como o indivíduo se sente), confiança cognitiva (como o indivíduo pensa) e confiança 

intencional (como o indivíduo tenciona proceder). 

Também Costa (2000), como atrás explanamos, refere duas vertentes na análise da confiança. 

Retomemo-las: confiança como um estado psicológico e confiança como comportamento de 

escolha. 

A confiança institucional, aquela que se desenvolve à volta de agentes interpessoais, está 

refém das componentes cognitivas e racionais (Órfão, 2010). 

Como anteriormente referimos, Chen et al. (2015) concluem que a perceção sobre a 

organização e do seu contexto de trabalho (do qual a organização se mune do MI para a sua 

divulgação) influencia diretamente a confiança na organização. Também Órfão (2010), no seu 

trabalho de investigação conclui que o MI tem uma influência positiva no sentimento de 

confiança dos colaboradores. A autora vai mais longe dizendo que os colaboradores se sentem 

mais confiantes através das medidas de MI aplicadas pela organização uma vez que possibilita 

um clima organizacional mais transparente e comunicativo.  

Assim, e tento em conta estas evidências, assumimos a seguinte hipótese: 

H3 – O marketing interno influencia de forma positiva e direta a confiança na instituição.  

Satisfação profissional e desempenho profissional  

A satisfação profissional ganha um lugar de destaque a partir do momento em que o capital 

humano assume o papel central nas organizações (Lima, Vala & Monteiro, 1994, citado por 

Alfaiate & Santos, 2016).  
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Deste modo, ao lermos o estudo de Kaur, Sharma e Seli (2009), verificamos que as 

organizações que se preocupam com a satisfação dos seus colaboradores (o seu mercado 

interno) e investem na sua formação estão a contribuir para um desempenho mais elevado por 

parte destes desencadeando um aumento positivo na produtividade operacional e 

consequentemente na sua rentabilidade. 

Nesta linha de pensamento, Suma e Lesha (2009) dizem-nos que a satisfação profissional e o 

desempenho profissional se associam e influenciam mutuamente. Também Mosahab, 

Mahamad e Ramayah (2011) explicam que a satisfação profissional tem sido estudada com a 

variável desempenho uma vez que a sua influência contribui para a melhoria da qualidade dos 

serviços, criando competitividade organizacional. 

O estudo elaborado por Alfaiate e Santos (2016) vai ao encontro do que acabamos de 

escrever. Na sua pesquisa, numa amostra de cento e oitenta e sete inquiridos, concluíram que 

as dimensões de liderança ética corrobora positivamente para a explicação de satisfação 

profissional, onde terminam dizendo que níveis de satisfação mais elevados podem ser 

possíveis através da aplicação do MI e as variáveis desempenho e satisfação profissional estão 

positivamente relacionadas entre si. 

Posto isto, definimos a nossa quarta hipótese: 

H4 – A satisfação profissional influencia de forma positiva e direta o desempenho 

profissional. 

Comprometimento organizacional e desempenho profissional  

Há algum tempo que os investigadores se interessam pela análise da associação entre atitudes 

e comportamentos dos colaboradores e o desempenho profissional. A década de sessenta do 

século passado foi o ponto culminante para este ramo da investigação porque as organizações 

começaram a perceber que a eficácia organizacional poderia ser influenciada/afetada pela 

forma como os colaboradores experimentam/sentem o seu trabalho. Mas, mesmo assim, os 

trabalhos realizados abordavam unicamente a questão individual da organização e não a sua 

cosmovisão (Schneider, Hanges, Smith & Salvaggio, 2003). 

A satisfação e desempenho profissional e intenção de sair são as variáveis dependentes do 

comprometimento organizacional a que os investigadores dedicam mais tempo estando 
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altamente correlacionadas entre si (Cooper-Hakim & Viswesvaran, 2005, citado por Siquiera, 

Costa & Filenga, 2012).  

Para Nascimento (2012), o comprometimento tem mostrado cada vez mais interesse científico 

para as organizações dado que pode influenciar positivamente o comportamento/desempenho 

dos colaboradores.  

De acordo com Vasconcelos (2008), os colaboradores sentem-se mais comprometidos com as 

organizações que zelam pelos seus interesses. O autor reitera ainda que as organizações 

devem ter em atenção as expectativas dos seus colaboradores afirmando que o desprezo por 

este aspeto pode conduzir à falta de recursos humanos (chamemos-lhe êxodo organizacional). 

Ostroff (1992), a partir de uma amostra de 364 escolas dos EUA e também do Canadá, 

estudou a relação entre as atitudes (entre as demais, salientamos a satisfação e o 

comprometimento) com o desempenho a nível organizacional. O autor conclui que estas 

variáveis se relacionam positivamente e que colaboradores satisfeitos tendem a tornar as 

organizações mais produtivas. 

Medeiros e Albuquerque (2005) investigaram, através de uma amostra de duzentos e sessenta 

e nove empregados de oitenta e dois hotéis brasileiros, as relações do comprometimento 

organizacional com características organizacionais e com o desempenho. Os autores notaram 

novamente, e comprovaram, que o comprometimento conduz as organizações a níveis mais 

elevados de desempenho tonando-o numa variável fulcral construindo uma ponte entre os 

recursos humanos e o desempenho organizacional.  

Na mesma linha de pensamento, Kim (2005) conseguiu comprovar, através de dois mil 

participantes, que níveis de satisfação profissional e comprometimento organizacional mais 

elevados promovem um desempenho organizacional superior. O autor justifica que os 

colaboradores estão mais predispostos a trabalhar para os objetivos e metas da organização.  

Assim, definimos mais uma hipótese: 

H5 – O comprometimento organizacional influencia de forma positiva e direta o desempenho 

profissional.  
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Confiança na instituição e desempenho profissional  

O conceito de confiança tem-se tornado fundamental e de bastante interesse para a 

comunidade científica (Órfão, 2010). No entanto, a sua relação e influência com o 

desempenho profissional ainda pouco tem sido estudada. 

Costa (2000) advoga que para além do pressuposto e conhecimento geral de que a confiança é 

um constructo facilitador do sistema social, também a satisfação e a comunicação (entenda-se 

MI) são constantemente apontadas como dimensões empreendedoras de confiança.  

Órfão (2010) refere que a confiança, quando analisada ao nível do indivíduo, se baseia 

principalmente na integridade e honestidade, competência, conhecimento prático, havendo 

consciência quanto à sua aplicabilidade face ao desempenho profissional.  

Ainda a respeito desta aportação ao estudo de Órfão (2010), verificamos também que, e 

apesar da pouca representatividade da amostra (68 questionários analisados), se corrobora a 

hipótese que prevê uma relação positiva entre a confiança e o desempenho onde se pode ler: 

“o desempenho das suas funções depende fortemente do sentimento de confiança que têm na 

instituição” (p.81). 

Definimos, então, a nossa sexta hipótese: 

H6 – A confiança na instituição influencia de forma positiva e direta o desempenho 

profissional. 

Marketing interno e desempenho profissional  

O marketing aplicado às organizações de saúde apenas recentemente tem sido estudado. 

Torna-se crucial que o MI seja aplicado eficientemente por forma a manter os colaboradores 

comprometidos e empenhados para que possam atingir os objetivos delineados pelas 

organizações. Quando o capital humano não está comprometido com tais objetivos podemos 

estar perante uma situação de desperdício de recursos traduzido na insatisfação do mercado 

interno (colaboradores) e no capital monetário (perdas no investimento) (Kaur et al., 2010; 

Liberman & Rotarius, 2001). 

Neste contexto, José e Rosa (2012) afirmam que a aplicação de estratégias de marketing 

interno ajuda o colaborador a perceber-se fundamental na organização direcionando-o 

constantemente para os objetivos organizacionais propostos. Através de uma comunicação 
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vertical eficaz, promove-se um desenvolvimento organizacional mais positivo e agulham-se 

as relações colaborador – organização. Mais: estas estratégias valorizam os recursos humanos 

e despertam o comprometimento e motivação dos colaboradores gerindo satisfação 

profissional e aumento da produtividade (Casagrande & Geraldi, 2018). 

Na opinião de Rodrigues (2009), torna-se importante relatar que os estudos acerca desta 

temática e que comprovam que certas atitudes e comportamentos (como a satisfação e o 

comprometimento) têm impacto no desempenho organizacional são escassos. Todavia, 

colaboradores mais satisfeitos profissionalmente e comprometidos com a organização ajudam 

no sucesso organizacional.  

Posto isto, estabelecemos a sétima e última hipótese do nosso trabalho de investigação: 

H7 – O marketing interno influencia de forma positiva e direta o desempenho profissional. 

Em síntese, apresentamos uma tabela que relaciona as hipóteses por nós propostas com outros 

estudos que analisaram estas relações.  

Tabela 2. 

Relação entre as hipóteses colocadas e os estudos que anteriormente as analisaram  

Hipóteses 
Estudos que analisaram os relacionamentos 

propostos 

H1- O MI influencia de forma positiva e direta a 

satisfação profissional. 

Mendes et al. (2011); Vasconcelos (2005); Moura 

(2003);  

Rodrigues et al. (2009) 

H2- O MI influencia de forma positiva e direta o 

comprometimento organizacional. 

Paiva (2005); Almeida (2007); Shekary (2012); 

Sarraceni et al. (2011); Rodrigues et al. (2009) 

H3- O MI influencia de forma positiva e direta a 

confiança na instituição. 

Chen et al. (2015); 

Órfão (2010) 

H4- A satisfação profissional influencia de forma 

positiva e direta o desempenho profissional 

Alfaiate & Santos (2016); Kaur et al. (2009); 

Suma & Lesha (2009) 

H5- O comprometimento organizacional influencia de 

forma positiva e direta o desempenho 

profissional. 

Ostroff (1992); Kim (2005); 

Medeiros & Albuquerque (2005) 

H6- A confiança na instituição influencia de forma 

positiva e direta o desempenho profissional. 

Órfão (2010); 

Costa (2000) 

H7- O MI influencia de forma positiva e direta o 

desempenho profissional. 

José & Rosa (2012); Casagrande & Geraldi (2018); 

Rodrigues et al. (2009) 

4. Comentários finais  

Na atualidade, diversas e variadas formas de marketing são implementadas pelas 

organizações. No entanto, nas organizações de saúde, ainda muito há a fazer. Vários estudos 

referem que o marketing, quando aplicado aos seus colaboradores, ou seja, o MI, traz uma 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 



46 

panóplia de benefícios tanto para o colaborador como para a própria organização, pois como 

atrás referimos é necessário criar relações internas funcionais para que as externas se possam 

desenvolver com sucesso (Grönroos, 2000, citado por Oliveira, 2010). Não nos podemos 

esquecer de que as pessoas fazem as organizações e vice-versa, por isso, pessoas satisfeitas, 

comprometidas e com elevados níveis de confiança institucional conseguem um maior nível 

de desempenho profissional.  

Como referem Rodrigues et al. (2016), as atitudes e comportamentos dos colaboradores são 

influenciadas pelos comportamentos tomados por parte dos gestores das organizações. Daqui 

podemos retirar que uma boa comunicação interna, baseada nas necessidades, confiança e 

crenças dos colaboradores, permite aos gestores ter uma melhor perceção da realidade vivida 

dentro das organizações e, por consequência, melhorar os aspetos menos positivos que 

possam estar implementados que impelem resistência e indignação por parte dos seus 

subordinados e, por sua vez, um desempenho profissional mais reduzido. 

Como referimos no início do segundo ponto deste capítulo, todas estas atitudes e 

comportamentos são constructos do foro das emoções. Ora, a satisfação (um sentimento 

sensorial primário, que pode ser positivo ou negativo), o comprometimento e a confiança 

parecem ter ferramentas mediadoras da criação de um melhor desempenho profissional. 

Também o MS (2017) se preocupa com esta questão. No seu documento “SNS + 

proximidade: Mudança centrada nas pessoas” podemos ler que melhor literacia em saúde é 

uma questão preponderante na gestão dos recursos humanos neste Sistema e que traduzirá 

melhores resultados ao nível da prestação de cuidados. Podemos ler ainda que existem 

diversas assimetrias nos recursos de saúde (humanos e físicos) pelo que a participação de 

todos os envolvidos na gestão dos recursos humanos e financeiros deverá estar de acordo com 

os objetivos estabelecidos. Esta questão é sobejamente conhecida. Assim, o marketing interno 

torna-se crucial para estabelecer esta ponte entre os recursos e os objetivos inicialmente 

propostos. 

O desenvolvimento da filosofia do marketing traduz-se numa relação cada vez mais estreita e 

instrutiva com cada um dos seus clientes (internos e externos), com o intuito de oferecer um 

serviço personalizado e ajustado às necessidades de cada indivíduo (Antunes & Rita, 2008). 

Carmo (2007) aponta que quanto mais elevadas forem as expectativas dos colaboradores no 
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que respeita à questão da satisfação profissional, esta pode traduzir uma melhoria na 

produtividade e na imagem social da organização. 

No artigo de Mendes et al. (2011) podemos ler que, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, o pessoal de enfermagem é o motor dos sistemas de saúde. Ora, esta aportação 

justifica a necessidade de manter satisfeitos, comprometidos e confiantes estes profissionais, 

assim como todos os outros que dedicam das suas vidas para cuidar do outro, uma vez que se 

traduzirá num melhor desempenho profissional.  

Deste modo, esta investigação teve a intenção de mostrar a importância da relação do 

marketing interno com a satisfação profissional, o comprometimento organizacional, a 

confiança na instituição e o desempenho profissional, procurando contribuir para a literatura 

nesta área.  
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CAPÍTULO 2 

O IMPACTO DO MARKETING INTERNO EM ATITUDES E COMPORTAMENTOS DOS 

COLABORADORES: APLICAÇÃO A ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

Resumo 

A comunicação interna, em qualquer organização, tem um papel fundamental e preponderante 

para levar a bom porto os objetivos que foram inicialmente desenhados. Desta forma, torna-se 

imperativo que as chefias adotem medidas concretas de MI por forma a satisfazerem, 

comprometerem e darem segurança aos seus colaboradores, pois estas atitudes e 

comportamentos poderão influenciar o desempenho profissional de cada um.  

Neste capítulo, investigamos as relações entre o MI, a satisfação profissional, o 

comprometimento organizacional, a confiança na instituição e o desempenho profissional. A 

recolha de dados foi realizada com recurso a um questionário aplicado aos colaboradores de 

uma organização de saúde, nomeadamente num centro hospitalar do centro de Portugal. A 

estrutura fatorial foi analisada utilizando modelos de equações estruturais.  

Os resultados indicam que o MI influencia positivamente a satisfação profissional, o 

comprometimento organizacional e a confiança na instituição. O desempenho profissional é 

influenciado pela satisfação profissional e pela confiança na instituição. Não existe influência 

direta entre o MI e o desempenho profissional. No entanto, o MI tem efeito indireto, mediado 

pela satisfação profissional, pelo comprometimento organizacional e pela confiança na 

instituição, sobre o desempenho profissional. Não foram encontradas associações 

estatisticamente significativas entre a satisfação profissional e as variáveis sociodemográficas.  

Palavras-chave: MI; Satisfação profissional; Comprometimento organizacional; Confiança 

na instituição; Desempenho profissional. 

1. Introdução 

Um dos setores que tem maior impacto a nível mundial é o setor da saúde. De acordo com 

Silva e Simões (2009), citado por Dominique-Ferreira (2015), os gastos relativos pelo Estado 

à saúde pública, em Portugal, subiram 5,6% entre 1990 e 2005, fixando-se nos 10,2% do 
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Produto Interno Bruto (PIB). Este resultado mostra que estamos acima dos valores médios da 

União Europeia e até mesmo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE).  

Os vários setores do SNS, apesar de encontrarmos algumas resistências, estão em constante 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, o que é sobremaneira benéfico para a saúde da 

população portuguesa.  

Não obstante, é sempre “necessário e possível melhorar consideravelmente o funcionamento 

do SNS” (MS, 2017, p.7). Assim sendo, o SNS deve apoiar-se na evidência científica, quer 

nos aspetos clínicos quer na gestão. Para isto, a Lei de Bases da Saúde, nomeadamente a Base 

XXX, referente à avaliação permanente, chama-nos a atenção para a qualidade dos serviços, 

tendo em conta o grau de contentamento da população e o nível de satisfação dos 

profissionais de saúde, bem como a gestão dos recursos. 

O próprio MS (2017) apresenta algumas premissas que envolvem os profissionais no 

desenvolvimento do SNS, nomeadamente: proporcionar uma informação clara sobre os 

objetivos a atingir; ouvir os profissionais sobre os aspetos que possam ser melhorados nos 

serviços; envolver os profissionais antes do início da implementação de novos projetos e 

estabelecer uma comunicação direta entre os profissionais e gestores de cada um desses 

projetos.  

Como podemos observar, é a partir de uma boa comunicação interna, como por exemplo, na 

aplicação de técnicas de MI, que está o motor para a evolução e para a competência. Analisar 

a satisfação, o comprometimento, a confiança e o desempenho dos profissionais revela-se um 

fator importantíssimo para qualquer organização. 

Numa organização, a questão central dos gestores é o conhecimento das causas que 

influenciam e mobilizam os seus colaboradores. O marketing é, na sua génese, de acordo com 

os estudos de Kotabe e Helsen (2000), uma atividade que inclui criatividade, planeamento, 

execução e promoção de ideias, produtos e serviços não só para satisfazer os clientes, mas 

também para a compreensão das necessidades da própria organização. O MI centra-se na 

criação de relações internas eficientes entre os colaboradores de uma organização, 

independentemente do seu nível hierárquico. É ele que permite estabelecer uma comunicação 

capaz de satisfazer as necessidades dos colaboradores (Grönroos, 2001).  
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Deste modo, analisar a satisfação dos profissionais, o sentimento positivo face ao trabalho 

(Pereira, 2003), é um pilar importante entre todos os níveis hierárquicos. Vários estudos 

indicam a importância de estudar esta variável como forma de influenciar o desempenho 

profissional uma vez que se torna um instrumento indispensável na qualidade e produtividade, 

pois “quanto mais satisfeitos os colaboradores estiverem, mais envolvidos e comprometidos 

estarão na concretização de objetivos e metas” (Menezes, 2010, p.52). 

O comprometimento organizacional é frequentemente reconhecido como um fator 

interveniente nas atitudes e comportamentos dos colaboradores (Rodrigues, Queirós & Pires, 

2016). Por outras palavras, tem impacto na vida profissional da organização que resulta do 

estado de vinculação colaborador-organização podendo gerar uma relação benéfica quando há 

uma ligação intrínseca e positiva (Bastos, Brandão & Pinho, 1997).  

Por sua vez, a confiança implica crença individual ou comum num determinado grupo de 

indivíduos (Cummings & Bromiley, 1996). Ora isto interessa-nos sobremaneira porque se 

tivermos confiança atuaremos da melhor forma possível para que os nossos objetivos sejam 

propostos e por sua vez os da organização. Isto implica que teremos um melhor desempenho 

ao realizarmos as nossas tarefas. Como refere Chiavenato (1999), citado por Filho e Godoy 

(2006), “a melhor organização é aquela que otimiza a satisfação das necessidades individuais 

e organizacionais através da formação … participação … boas comunicações” (p.12). 

Neste contexto, esta investigação mostra-se pertinente uma vez que tentamos perceber o efeito 

impactante do MI sobre estes constructos, numa organização de saúde. Assim, através da 

aplicação de um questionário a duzentos e oitenta e oito colaboradores do CHMT, EPE 

conseguimos perceber quais as relações entre o MI, a satisfação profissional, o 

comprometimento organizacional, a confiança na instituição e o desempenho profissional.  

Este capítulo divide-se em três grandes partes10: a primeira expõe a metodologia utilizada, a 

segunda explana os resultados obtidos e a terceira apresenta as conclusões que foram 

possíveis obter com esta investigação.  

                                                           
10 Este artigo segue a estrutura normalmente adotada pelos artigos submetidos a revistas da área da saúde. Assim, os mesmos 

tendem a reforçar na introdução alguns aspetos teóricos, passando diretamente para os materiais utilizados, para a 

apresentação dos resultados e sua discussão e para as conclusões. 
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2. Metodologia 

Por meio do conhecimento científico conhecem-se as causas e as leis que o regem. Assim, 

propomo-nos, através da colocação de hipóteses, da dedução e análise dos dados, disciplinar o 

espírito crítico e perceber os resultados. Não nos podemos esquecer que o método é o 

“conjunto de processos que o espírito humano deve empregar na investigação e demonstração 

da verdade” (Cervo & Bervian, 1977, p.17). 

2.1. O contexto em estudo 

Como vimos escrevendo até agora, e feita a revisão da literatura sobre o objeto de estudo da 

presente dissertação de mestrado, relembramos que a investigação a que nos propusemos 

pretende ser um estudo quantitativo, descritivo, analítico e correlacional. 

O estudo foi desenvolvido no CHMT, EPE, na Unidade de Abrantes.  

De acordo com a sua visão, o CHMT, EPE, pretende ser um centro hospitalar de referência na 

área da prestação de cuidados. Para isso, dispõe de especialidades diferenciadas que são 

asseguradas pelo desenvolvimento de serviços eficientes e inovadores, procurando uma 

gestão de recursos adequada tendo como objetivo primordial a satisfação dos seus utentes. A 

sua missão assenta  

na prestação de cuidados de saúde diferenciados, com eficiência e qualidade, em 

articulação com outros serviços de saúde e sociais da comunidade, a custos 

comportáveis, assumindo-se como um Centro de elevada competência na 

organização e prestação assistencial, uma referência no esforço de investigação, 

desenvolvimento e inovação, promovendo uma complementaridade entre as suas 

três Unidades Hospitalares, assente em efetivos critérios de qualidade organizativa 

e assistencial. (CHMT, 2016, p.14) 

Na sua atividade diária, este Centro Hospitalar assume quatro valores essenciais: qualidade 

(melhores resultados e níveis de serviço na prestação de cuidados baseados na satisfação das 

necessidades da comunidade, avocando o princípio da melhoria contínua e promovendo a 

cooperação entre serviços); ética e integridade (ações regidas pelos mais honrosos princípios 

de conduta nas relações); respeito pelos direitos individuais (salvaguardar a dignidade de cada 

indivíduo); e competência e inovação (promoção do desenvolvimento e implementação de 

novas soluções que permitam assegurar a prestação dos melhores cuidados) (CHMT, 2016). 
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De acordo com a mesma fonte, esta EPE integra as Unidades Hospitalares de Abrantes, 

Tomar e Torres Novas que distam entre si cerca de 30 a 35 km. A criação do CHMT baseia-se 

num modelo de integração horizontal dos cuidados de saúde hospitalares da região do Médio 

Tejo, que procura o reforço, a articulação e a complementaridade técnica e assistencial entre 

as três infraestruturas referidas com o melhor aproveitamento da sua capacidade instalada. 

O CHMT, EPE, abrange uma área populacional de aproximadamente 227 mil habitantes 

distribuídos por 13 concelhos como podemos observar na figura abaixo.  

 

 

Figura 7. Área de influência do CHMT, EPE 

(CHMT, 2016, p.15) 

Na região demográfica deste Centro Hospitalar existem diversos hospitais públicos, num raio 

entre 40 e 100 km, permitindo uma estreita articulação com outras entidades de saúde 

nomeadamente o Hospital Distrital de Santarém, EPE, o Centro Hospitalar de Leiria, EPE, a 

Unidade Local de Saúde de Catelo Branco, EPE e a Unidade local de Saúde do Norte 

Alentejano, EPE. De acordo com os dados disponibilizados, esta organização de saúde 

articula-se ainda com: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbtra, EPE; Instituto 

Português de Oncologia Francisco Gentil; Instituto Português de Oncologia – Centro 

Regional de Oncologia de Coimbra; Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE; Centro 

Hospitalar de Lisboa Norte, EPE; e Centro Hospitalar de Lisboa Ocidenteal, EPE. A nível 

privado destacam-se a Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento e o Hospital CUF de 

Santarém (CHMT, 2016). 
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2.2. Tipo de estudo 

A metodologia, segundo a literatura de Nachmias e Nachmias (2008), pode ser entendida 

como um agregado de regras e procedimentos que alicerçam um trabalho de investigação 

científica garantindo a correta avaliação dos resultados obtidos. 

A fase metodológica constitui, como sabemos, uma etapa de precisão e planeamento que 

“operacionaliza o estudo, precisando o tipo de estudo, as definições operacionais das 

variáveis, o meio onde decorre o estudo e a população” (Fortin, 2003, p.108), estando 

relacionada com a problemática e os objetivos a que se propõe o investigador tendo como 

escopo delinear o percurso da investigação através da questão de investigação que é 

levantada, indicando as atividades que devem ser realizadas no seu caminhar (Fortin, Côté & 

Filion, 2009). 

Para os mesmos autores, a investigação dirige o investigador na planificação e na realização 

do estudo para que consiga atingir os objetivos traçados. “Na composição do desenho de 

investigação entram vários elementos, sendo os principais: as comparações … o meio, a 

intervenção, … a comunicação com os participantes, os instrumentos de medida, o tempo de 

colheita e análise de dados” (p.231). 

O ponto de partida de uma investigação não se prende com a escolha da metodologia, mas 

pela identificação do paradigma de investigação, ou seja, aquilo que torna a investigação 

importante (Bogdan & Biklen, 1982; Sobh & Perry, 2006). 

Existem duas principais formas de abordagem científica: a abordagem qualitativa e a 

abordagem quantitativa. É esta última da qual o nosso estudo se mune.  

Não nos podemos esquecer que qualquer tipo de investigação, seja de carácter qualitativo ou 

quantitativo, ou até mesmo a triangulação (quando o estudo assume as duas possíveis 

abordagens), é meramente um meio para alcançar um objetivo (Strauss & Corbin, 1998). O 

mesmo autor recorda que a sua escolha deve promover simplesmente o desenvolvimento da 

investigação. 

Segundo Fortin et al. (2009), a investigação qualitativa assinala qualquer investigação do 

ramo das ciências humanas e sociais. Esta debruça-se sobre o estudo das coisas no meio 

natural, interpretando fenómenos. Estes fenómenos são alicerçados no significado que os 

inquiridos lhe dão. Daqui percebemos que este tipo de estudo se baseia num amplo ponto de 
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vista dos inquiridos e que o seu foco está na génese qualitativa das coisas independentemente 

do seu aspeto mesurável.  

Ainda a respeito desta abordagem científica, Pinho (2001) refere-se a ela como a forma de 

compreender diferentes realidades complexas. A sua interpretação está assente na 

subjetividade, pois a sua importância está na “compreensão alargada dos fenómenos” (Fortin 

et al., 2009, p.27).  

O método de investigação quantitativo é o mais conhecido dos métodos de investigação. É 

caracterizado pela medida de variáveis e pela aquisição de resultados numéricos com 

possibilidade de serem estendidos a outras populações e situações. Este método de 

investigação pretende chegar a generalizações assente num paradigma positivista (Fortin et 

al., 2009). Assim sendo, podemo-lo enquadrar no nosso estudo pois tende essencialmente 

explicar e predizer um fenómeno pela medida de variáveis e pela análise dos dados 

numéricos. 

Como mencionamos atrás, este tipo de abordagem alicerça-se num paradigma positivista, ou 

seja, se uma coisa existe ela pode ser medida implicando a verdade das coisas 

independentemente dos contextos. Para tal, torna-se necessário adotar algumas estratégias 

para que este trabalho se consiga levar a bom porto. Segundo a literatura de Fortin et al. 

(2009), é necessário escolher os sujeitos (objeto de estudo) de acordo com critérios precisos 

para depois se construir uma amostra que será determinada pelo investigador.  

Ainda a respeito desta aportação à obra de Fortin et al. (2009), os autores referem que as 

hipóteses são apoiadas nas teorias analisadas (revisão de literatura) e que depois, se 

confirmadas, reforçarão as afirmações teóricas que estão na génese da investigação. 

Assim, analisaremos estatisticamente os dados através de modelos matemáticos para testar as 

hipóteses que anteriormente foram por nós formuladas. 

Dado que se pretende apresentar em detalhe os factos relativos à nossa investigação (conhecer 

e descrever o nível de satisfação profissional, comprometimento organizacional, confiança na 

instituição e desempenho profissional), inserimos esta investigação num estudo descritivo 

porque tem como objetivo “descrever simplesmente um fenómeno ou um conceito relativo a 

uma população, de maneira a estabelecer as características desta população ou de uma 

amostra desta” (Duhamel & Fortin, 2003, p.163). Para estes autores, pode ser analítico uma 
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vez que permite agregar os dados disponíveis para se poder realizar uma análise e daí 

compreender um fenómeno. 

Por fim, e de acordo com os estudos de Fortin et al. (2009), inserimo-lo num estudo 

correlacional porque estabelece relações entre conceitos e variáveis e os dados serão 

recolhidos num determinado momento, representando uma porção da realidade em estudo. 

2.3. Variáveis e escalas 

Na presente investigação as variáveis em estudo são cinco, a saber: MI, satisfação 

profissional, comprometimento organizacional, confiança na instituição e desempenho 

profissional.  

Procedemos a uma pesquisa exploratória para colmatar a necessidade de construção do 

questionário como fonte de recolha de dados. Todas as escalas selecionadas para medir cada 

uma destas variáveis são confiáveis e de qualidade garantida uma vez que são frequentemente 

utilizadas por diversos investigadores tendo sido traduzidas e adaptadas ao contexto da nossa 

investigação. 

Na Tabela 3 expomos as referências que serviram de base para a construção deste instrumento 

de recolha de dados. 

Tabela 3. 

Escalas recomendadas 

Variável Escala recomendada Item 

Marketing interno Jou, Chou & Fu (2008) 26 

Satisfação profissional Hackman & Oldham (1975) 5 

Comprometimento organizacional Meyer & Allen (1997) 6 

Confiança na instituição Doney & Cannon (1997) 8 

Desempenho profissional Williams & Anderson (1991) 7 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

Estas escalas foram traduzidas e validadas por autores portugueses conceituados e são 

frequentemente utilizadas em investigações semelhantes à nossa pelo que testa a validade da 

sua aplicação. 

Todas as escalas utilizadas para a construção do questionário foram sustentadas em escalas de 

Likert de cinco pontos. As variáveis MI, satisfação profissional, comprometimento 
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organizacional e confiança na instituição são medidas a partir da posição 1 – discordo 

totalmente até à posição 5 – concordo totalmente. A variável desempenho profissional foi 

baseada na mesma escala, mas a partir da posição 1 – quase nunca até à posição 5 – quase 

sempre. 

2.4. Métodos de recolha e tratamento de dados 

De forma a alcançarmos os objetivos inicialmente propostos e conseguirmos recolher dados, 

elaboramos um questionário. Este é um “instrumento de recolha de dados, constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito, e sem a presença do 

entrevistador” (Lakatos & Marconi, 2001, p.212). Os inquiridos, geralmente representativos 

de uma população, são incentivados a responder a uma série de perguntas face à sua situação 

profissional, opiniões e até mesmo a questões de carácter humano e social, do interesse do 

investigador (Quivy & Campenhoudt, 2003).  

Na Tabela 4 identificamos algumas vantagens e desvantagens do uso de questionários como 

método de recolha de dados. 

Tabela 4. 

Vantagens e desvantagens do inquérito por questionário 

Vantagens Desvantagens 

Respostas mais rápidas e precisas; Devolução tardia; 

Maior liberdade e segurança nas 

respostas; 

Perguntas em branco; 

Menor risco de distorção; Impossibilidade de ajudar o informante em questões mal 

compreendidas; 

Permite populações mais vastas; Não pode se aplicado a pessoas analfabetas; 

Facilidade de aplicação, processamento e 

análise. 

Ponderação na sua elaboração e tempo de preparação para 

garantir que todas as opções de resposta sejam apresentadas. 

Fonte: Adaptado de Gil (2008). 

A construção do questionário é um momento importante na investigação quantitativa uma vez 

que deve sustentar-se em regras explícitas como a simplicidade e fácil preenchimento bem 

como a tipologia, a ordem e os destinatários (Rodrigues, 2009). 

Quivy e Campenhoudt (2003) apresentam-nos cinco condições que o questionário deve reter 

por forma a torná-lo credível. Observemos a Figura 8. 
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Figura 8. Condições de credibilidade de um questionário 

(Adapt. de Quivy & Campenhoudt, 2003, p.190) 

O instrumento de recolha de dados usado na nossa investigação contou com as cinco variáveis 

em estudo num total de cinquenta e duas perguntas/itens. Foram ainda acrescentadas variáveis 

de caracterização sociodemográficas e profissionais com o intuito de identificar possíveis 

subgrupos com características comuns.  

Os nossos inquiridos opinaram sobre se sim ou não sentem como “internos” (parte de si 

mesmos) os objetivos da organização; se sim ou não sentem o seu envolvimento; se sim ou 

não desejam continuar na organização, se sim ou não estão motivados a dar o seu melhor.  

O tratamento de dados surge no decorrer do processo de investigação, que está presente 

quando o investigador resume um conjunto de dados brutos com a ajuda de testes estatísticos 

por forma a descrever as características da amostra e responder às questões de investigação 

previamente levantadas (Fortin et al., 2009). As técnicas estatísticas são, segundo Nachmias e 

Nachmias (2008), um utensílio importante para se analisarem dados no ramo da investigação 

científica.  

A análise estatística foi realizada com o programa SPSS, versão 22 para Windows. Foi 

também utilizado o programa Analysis of Moment Structures (AMOS), versão 22 para 

Windows, para a construção de Modelos de Equações Estruturais.  
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A caracterização das variáveis foi feita através da média e do desvio-padrão (variáveis 

quantitativas) e de frequências absolutas (n) e relativas (%) (variáveis qualitativas). 

A validação das escalas foi feita através de análise fatorial confirmatória utilizando Modelos 

de Equações Estruturais. Foi avaliada a validade fatorial, a validade convergente, a validade 

divergente, a fiabilidade e também a qualidade do ajustamento do modelo. Foram utilizados, 

com base em Hair, Black, Babin e Anderson (2010) e Marôco (2010), os seguintes valores de 

referência: pesos fatoriais estandardizados superiores a 0,50 (validade fatorial); Variância 

Média Extraída (VME) superior a 0,50 (validade convergente); raiz quadrada de VME 

superior às correlações entre as dimensões (validade discriminante); fiabilidade do constructo 

superior a 0,70 (fiabilidade); rácio “Qui-Quadrado/graus de liberdade” inferior a 3; 

Comparative Fit Index (CIF) superior a 0,92; e Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) inferior a 0,07 (qualidade de ajustamento). 

Para a análise de significância das associações entre constructos e destes com as variáveis 

sociodemográficas e profissionais, foram utilizados os seguintes testes estatísticos: Teste t de 

Student (comparação de variáveis quantitativas entre dois grupos independentes), ANOVA 

(comparação de variáveis quantitativas entre mais de dois grupos independentes) e 

Coeficiente de Correlação de Pearson (correlação entre duas variáveis pelo menos ordinais).  

Foi considerado um nível de significância de 5%, ou seja, as diferenças e associações foram 

consideradas estatisticamente significativas quando o valor de significância foi inferior a 0,05 

(p < 0,05). 

Por fim, mas não menos importante, os aspetos éticos considerados neste estudo relacionam-

se com a participação voluntária dos inquiridos, garantindo sempre o anonimato, a 

confidencialidade das declarações dos participantes e, ainda, a autorização pela Organização 

onde foi aplicado o nosso estudo. Para colmatar este aspeto, foi realizado um pedido de 

autorização ao Conselho de Administração do CHMT, EPE para podermos aplicar o nosso 

instrumento de recolha de dados (Apêndice A). 

3. Apresentação dos resultados 

Apresentamos, neste momento, os resultados obtidos através da aplicação do nosso 

instrumento de recolha de dados. Este ponto está dividido em seis partes: a primeira parte 
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expõe a análise estatística, a segunda é referente à caracterização da amostra, a terceira aborda 

as escalas utilizadas e consequente análise descritiva para cada uma das variáveis em estudo 

(satisfação profissional, comprometimento organizacional, confiança na instituição, marketing 

interno e desempenho profissional), segue-se, na quarta parte, o modelo de medida, na quinta 

parte apresentamos o modelo estrutural e, por fim, na sexta parte fazemos as associações dos 

constructos com as variáveis sociodemográficas e profissionais.  

3.1. Caracterização da amostra 

A amostra é composta por 288 colaboradores do CHMT, EPE com idades entre os 21 e os 63 

anos (M = 39,9; DP = 10.3), maioritariamente do sexo feminino (83,7%). Predominam os 

colaboradores com Ensino Superior (65,6%), seguindo-se os que têm o Ensino Secundário 

(29,5%) e os que têm o Ensino Básico (4,9%) (Tabela 5). 

Tabela 5. 

Caracterização da amostra – dados sociodemográficos (N = 288) 

Variável  N % 

Género Feminino 241 83,7 

 Masculino 47 16,3 

Habilitações Ensino básico 14 4,9 

 Ensino secundário 85 29,5 

 Ensino superior 189 65,6 

Idade Min = 21; Max = 63; Média = 39,9; Desvio-padrão = 10,3 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Dos 288 colaboradores participantes no estudo, 186 (64,6%) são enfermeiros e 102 (35,4%) 

são assistentes operacionais. Relativamente ao vínculo, 119 (41,3%) são do quadro e 169 

(58,7%) têm outro vínculo: 3 em regime de substituição e 166 com contrato individual de 

trabalho (CIT). 

Em média, os colaboradores trabalham na mesma função há 14,4 anos e na organização há 

14,7 anos (Tabela 6). 
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Tabela 6. 

Caracterização da amostra – dados profissionais (N = 288) 

Variável  N % 

Função 

Assistente Operacional 102 35,4% 

Enfermeiro 186 64,6% 

Enfermeiro 178 95,7% 

Enfermeiro Especialista 6 3,2% 

Enfermeiro Chefe 2 1,1% 

Serviço 

Medicina 1 18 6,3% 

Medicina 2 31 10,8% 

Medicina 3 25 8,7% 

Ortopedia 35 12,2% 

Cardiologia 30 10,4% 

UCIP 32 11,1% 

Obstetrícia 14 4,9% 

Urgência 56 19,4% 

Consulta externa 19 6,6% 

Bloco operatório 28 9,7% 

Vínculo 

Quadro 119 41,3% 

Outro 169 58,7% 

CIT 166 98,2% 

Substituição 3 1,8% 

Antiguidade na função (anos) Min = 0; Max = 40; Média = 14,4; Desvio-padrão = 10,4 

Antiguidade na organização (anos) Min = 0; Max = 43; Média = 14,7; Desvio-padrão = 10,8 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

3.2. Escalas – análise descritiva 

3.2.1. Satisfação profissional 

A escala da satisfação profissional é composta por 5 itens com resposta em escala de Likert de 

5 pontos: 1 – discordo totalmente; 2 – discordo parcialmente; 3 – não concordo nem discordo; 

4 – concordo parcialmente; 5 – concordo totalmente. As questões desta escala, bem como as 

frequências de resposta a cada uma das questões são apresentadas na Tabela 7. 

Os itens 2 (“Penso frequentemente em deixar este trabalho”) e 5 (“Na minha opinião, as 

pessoas que têm este trabalho, ou trabalhos afins, pensam frequentemente em mudar”) foram 

invertidos de forma a que pontuações altas indiquem níveis de satisfação elevados para todos 

os itens.  
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Tabela 7.  

Frequências de respostas às questões da escala da satisfação profissional (N = 288) 

Questões (1) Mediana Média DP Assimetria Achatamento 

1. Na generalidade, estou muito satisfeito com 

este trabalho. 
4,00 3,26 1,02 -0,31 -0,83 

2. Penso frequentemente em deixar este 

trabalho.* 
4,00 3,46 1,41 -0,46 -1,14 

3. Na generalidade, estou satisfeito com o tipo 

de tarefas que faço neste trabalho. 
4,00 3,56 1,05 -0,39 -0,68 

4. Na minha opinião, a maioria das pessoas 

que têm este trabalho, ou trabalhos afins, 

está satisfeita com as tarefas que fazem.  

3,00 2,92 1,07 -0,17 -0,74 

5. Na minha opinião, as pessoas que têm este 

trabalho, ou trabalhos afins, pensam 

frequentemente em mudar. * 

3,00 2,91 1,16 0,21 -0,66 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1)respostas em escala Likert; 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente;* itens com pontuação invertida. 

No que respeita à variável satisfação dos colaboradores, as respostas obtidas alegam um nível 

de concordância tendendo para a posição 4 (concordo parcialmente), exceto na questão 4 (“Na 

minha opinião, a maioria das pessoas que têm este trabalho, ou trabalhos afins, está satisfeita 

com as tarefas que fazem”) e 5 (“Na minha opinião, as pessoas que têm este trabalho, ou 

trabalhos afins, pensam frequentemente em mudar.”) que tendem para a posição 3 (Não 

concordo nem discordo). Tomando em consideração a média global da escala, podemos 

afirmar que as respostas demonstram um nível de concordância tendendo a uma posição 

superior intermédia de 3,22. Assim, podemos afirmar que os colaboradores respondentes 

apresentam níveis moderados de satisfação no trabalho que realizam na organização em 

estudo.  

3.2.2. Comprometimento organizacional 

A escala do comprometimento organizacional é composta por 6 itens de resposta em escala de 

Likert de 5 pontos: 1 – discordo totalmente; 2 – discordo parcialmente; 3 – não concordo nem 

discordo; 4 – concordo parcialmente; 5 – concordo totalmente. Na Tabela 8 apresentamos as 

questões desta escala, bem como as frequências de resposta a cada uma das referidas 

questões. Os itens 3 (“Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta organização”), 4 

(“Não me sinto emocionalmente ligado a esta organização”) e 6 (“Não tenho um forte 

sentimento de pertença para com a minha organização”) foram invertidos de forma a que 

pontuações altas indiquem níveis de comprometimento elevados para todos os itens. 
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Tabela 8. 

Frequências de respostas às questões da escala do comprometimento organizacional (N = 288) 

Questões (1) Mediana Média DP Assimetria Achatamento 

1. Ficaria muito feliz de passar o resto da 

minha carreira nesta organização. 
3,00 3,22 1,19 -0,27 -0,82 

2. Na realidade sinto os problemas desta 

organização como se fossem meus. 
3,00 2,81 1,03 -0,20 -0,49 

3. Não me sinto como “fazendo parte da 

família” nesta organização.* 
3,00 3,27 1,26 -0,18 -1,01 

4. Não me sinto emocionalmente ligado a esta 

organização.* 
4,00 3,52 1,15 -0,28 -0,94 

5. Esta organização tem um grande 

significado pessoal para mim. 
3,00 3,28 1,06 -0,24 -0,45 

6. Não tenho um forte sentimento de pertença 

para com a minha organização.* 
3,00 3,40 1,15 -0,08 -0,94 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1) respostas em escala Likert; 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente; *itens com pontuação invertida.  

No que concerne à variável comprometimento organizacional, uma análise global de todos os 

itens revela que a maioria das médias se encontra acima da posição 3 (ponto médio da escala), 

com exceção do item 2 (“Na realidade sinto os problemas desta organização como se fossem 

meus”). Em geral, os colaboradores respondentes encontram-se moderadamente 

comprometidos com a organização (média geral da escala = 3,25).  

3.2.3. Confiança na instituição 

A escala da confiança na instituição é constituída por 8 itens com resposta em escala de Likert 

de 5 pontos: 1 – discordo totalmente; 2 – discordo parcialmente; 3 – não concordo nem 

discordo; 4 – concordo parcialmente; 5 – concordo totalmente. Todas as questões desta escala 

e frequências de resposta são evidenciadas na Tabela 9. Os itens 2 (“Esta organização nem 

sempre é honesta comigo”) e 8 (“Penso que é necessário ser cauteloso(a) com esta 

organização”) foram invertidos de forma a que pontuações altas indiquem níveis de confiança 

elevados para todos os itens. 
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Tabela 9.  

Frequências de respostas às questões da escala da confiança na instituição (N = 288) 

Questões (1) Mediana Média DP Assimetria Achatamento 

1. Esta organização cumpre sempre as 

promessas que me faz. 
2,00 2,51 1,06 0,18 -0,95 

2. Esta organização nem sempre é honesta 

comigo.* 
3,00 2,95 1,16 0,33 -0,67 

3. Acredito na informação fornecida por esta 

organização. 
3,00 3,15 1,02 -0,29 -0,51 

4. Esta organização está realmente interessada 

em que a nossa relação seja bem-sucedida.  
3,00 2,91 1,23 0,10 -0,92 

5. Ao tomar decisões importantes, esta 

organização considera o meu bem-estar, 

bem como o seu próprio. 

3,00 2,66 1,22 0,38 -0,71 

6. Confio que esta organização tem em 

consideração os meus melhores interesses. 
3,00 2,61 1,12 0,28 -0,74 

7. Esta organização é confiável. 3,00 3,16 0,98 -0,22 -0,09 

8. Penso que é necessário ser cauteloso(a) 

com esta organização.* 
3,00 2,88 1,05 0,09 -0,26 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1) respostas em escala Likert; 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente; *itens com pontuação invertida.  

As respostas oferecidas apresentam um nível de concordância entre a posição 2 (discordo 

parcialmente) e a posição 3 (nem concordo nem discordo), com a exceção do item 3 

(“Acredito na informação fornecida por esta organização), e do item 7 (“Esta organização é 

confiável”) que apresenta uma média superior a 3 (concordo parcialmente). Em termos 

globais, a média da escala é 2,85, o que significa que os colaboradores revelam níveis de 

confiança na organização relativamente baixos.  

3.2.4. Marketing interno 

A escala do MI é composta por 26 itens com resposta em escala de Likert de 5 pontos: 1 – 

discordo totalmente; 2 – discordo parcialmente; 3 – não concordo nem discordo; 4 – concordo 

parcialmente; 5 – concordo totalmente. As questões desta escala, bem como as frequências de 

resposta a cada uma das questões são apresentadas na Tabela 10. Na escala do MI não existem 

itens invertidos. Portanto, pontuações altas indicam níveis de MI elevados em todos os itens.  
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Tabela 10.  

Frequências de respostas às questões da escala do MI (N = 288) 

Questões (1) Mediana Média DP Assimetria Achatamento 

1. O meu chefe discute comigo o meu futuro profissional na 

instituição.  
3,00 2,78 1,18 0,08 -0,73 

2. O meu chefe tenta entender o que os seus colaboradores pensam 

sobre o modo como ele lidera.  
3,00 2,93 1,21 -0,09 -0,87 

3. O meu chefe frequentemente presta atenção à vida familiar dos 

seus colaboradores.  
3,00 3,19 1,20 -0,36 -0,65 

4. O meu chefe faz esforços para se tornar plenamente familiarizado 

com o desenvolvimento do trabalho dos seus colaboradores.  
4,00 3,42 1,09 -0,52 -0,31 

5. O meu chefe faz um esforço voluntário para saber se temos 

problemas no trabalho.  
3,00 3,23 1,27 -0,33 -0,92 

6. A instituição investiga e recolhe regularmente informações sobre 

os salários pagos por organizações do mesmo setor.  
3,00 2,33 0,98 0,04 -0,60 

7. A instituição investiga e recolhe regularmente informações sobre 

quais os benefícios dados por organizações do mesmo setor. 
3,00 2,38 0,91 -0,14 -0,55 

8. A instituição tenta tornar o nosso conteúdo de trabalho 

interessante. 
3,00 2,47 1,06 0,10 -0,93 

9. A instituição oferece-nos bons benefícios adicionais.  1,00 1,82 0,96 0,87 -0,18 

10. A instituição oferece-nos muitas oportunidades de promoção.  1,00 1,81 0,99 1,00 0,01 

11. A instituição respeita os seus colaboradores.  3,00 2,69 1,04 -0,.11 -0,98 

12. A instituição é gentil com os seus colaboradores.  3,00 2,64 1,04 -0,08 -0,96 

13. A instituição tenta o seu melhor para nos proporcionar um 

ambiente de trabalho confortável.  
3,00 2,51 1,08 -0,01 -1,20 

14. A instituição tem canais oficiais de comunicação para eu poder 

dar a minha opinião.  
3,00 2,83 1,09 -0,02 -0,57 

15. A instituição tem canais suficientes para a comunicação vertical. 3,00 2,83 1,04 -0,03 -0,37 

16. Quando temos algum pensamento sobre a ação da nossa 

instituição ou do nosso trabalho, podemos sempre expressar 

essas opiniões oficialmente ao nosso chefe através de correio 

eletrónico ou caixa de sugestões. 

3,00 3,27 1,17 -0,24 -0,64 

17. Muitas vezes podemos compreender as políticas e atividades da 

nossa instituição através da participação em reuniões formais, 

tais como reuniões de serviço. 

3,00 3,22 1,22 -0,25 -0,81 

18. A instituição anuncia-nos novas políticas por meio de 

seminários ou reuniões explicativas. 
3,00 2,74 1,12 -0,07 -0,94 

19. A instituição recorre frequentemente a treino educativo para nos 

expressar os seus valores e metas. 
3,00 2,49 1,05 0,10 -0,75 

20. A instituição utiliza frequentemente reuniões regulares que 

honram colaboradores com elevado desempenho. 
2,00 2,16 1,06 0,47 -0,60 

21. O meu chefe muitas vezes utiliza reuniões de serviço para nos 

comunicar políticas da instituição relacionadas com o nosso 

trabalho. 

3,00 3,12 1,22 -0,35 -0,85 

22. A instituição organiza muitas competições de serviços numa 

tentativa de melhorar o desempenho dos colaboradores. 
2,00 1,95 1,01 0,69 -0,37 

23. A instituição tenta muitas vezes aumentar o nosso compromisso 

com a mesma através de várias atividades externas, tais como 

conferências de imprensa ou ações de solidariedade. 

2,00 1,84 0,94 0,72 -0,56 

24. A instituição organiza muitas vezes eventos desportivos para 

todos os serviços/departamentos para aumentar as hipóteses de 

interação entre colaboradores. 

1,00 1,72 0,88 0,86 -0,43 

25. A instituição apoia muitas vezes os seus colaboradores na 

organização informal (como cooperação nos clubes de 

sociedade a que pertencem) na tentativa de aumentar o 

compromisso dos seus profissionais face à instituição. 

2,00 1,84 0,91 0,64 -0,65 

26. O meu chefe dá-nos sempre a sensação de que devemos dar o 

nosso melhor no trabalho. 
4,00 3,91 1,02 -0,90 0,60 

 Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1) respostas em escala de Likert 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente. 
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Dos 26 itens que constituem a escala, apenas em 7 itens as médias se encontram acima da 

posição 3 (que é o ponto médio da escala). A menor média refere-se ao indicador 24 (“A 

instituição organiza muitas vezes eventos desportivos para todos os serviços/departamentos 

para aumentar as hipóteses de interação entre colaboradores”), com 1,72. A maior média 

surge no item 26 (“O meu chefe dá-nos sempre a sensação de que devemos dar o nosso 

melhor no trabalho”), com 3,91. Fazendo uma análise global, a média geral da escala 

apresenta um valor de 2,62, o que não pode ser considerado elevado. Este valor sugere, então, 

que os colaboradores respondentes revelam um nível de perceção relativamente baixo sobre 

as práticas de MI utilizadas na organização.  

3.2.5. Desempenho profissional 

A escala do desempenho profissional é composta por 7 itens com resposta em escala de Likert 

de 5 pontos: 1 – quase nunca; 2 – poucas vezes; 3 – por vezes; 4 – bastantes vezes; 5 – quase 

sempre. Na Tabela 11 apresentamos as questões desta escala, assim como as frequências de 

resposta a cada uma das suas questões. Mais uma vez, para as análises posteriores, os itens 5 

(“Negligencio aspetos do trabalho que são de realização obrigatória.”) e 7 (“Falho no 

desempenho de tarefas essenciais.”) foram invertidos para que pontuações altas indiquem 

níveis de desempenho profissional elevados para todos os itens de resposta.  

No que diz respeito à variável desempenho profissional, verificamos uma predominância das 

respostas nas posições superiores da escala, dado que todos os indicadores têm médias acima 

de 4. Os resultados sugerem que os colaboradores respondentes consideram que, de uma 

forma geral, apresentam níveis elevados de desempenho profissional (média global da escala 

= 4,48). 
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Tabela 11. 

Frequências de respostas às questões da escala do desempenho profissional (N = 288) 

Questões (1) Mediana Média DP Assimetria Achatamento 

1. Realizo adequadamente as tarefas que me estão 

atribuídas. 
5,00 4,59 0,58 -1,29 1,83 

2. Cumpro integralmente as responsabilidades 

especificadas na descrição do meu cargo. 
5,00 4,54 0,61 -1,14 1,20 

3. Desempenho sempre as tarefas que me estão 

atribuídas. 
5,00 4,56 0,60 -1,24 1,45 

4. Atinjo totalmente os requisitos de desempenho 

formais exigidos pelo meu trabalho. 
4,00 4,15 0,74 -0,77 1,28 

5. Negligencio aspetos do trabalho que são de realização 

obrigatória. * 
5,00 4,50 0,97 -2,07 3,65 

6. Envolvo-me com empenho nas atividades que afetam 

diretamente a minha avaliação de desempenho.  
5,00 4,31 0,90 -1,45 2,10 

7. Falho no desempenho de tarefas essenciais. * 5,00 4,68 0,75 -2,85 8,85 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 
Legenda: (1) respostas em escala Likert; 1 = Quase nunca a 5 = Quase sempre; * itens com pontuação invertida. 

Com base nesta análise, obtemos alguma informação para responder a um dos objetivos desta 

dissertação, no qual se procurava medir as perceções dos colaboradores relativamente ao MI, 

à satisfação profissional, ao comprometimento organizacional, à confiança na instituição e ao 

desempenho profissional. Em termos gerais, os valores obtidos apontam para um baixo grau 

de perceção de MI e um grau de confiança na instituição relativamente reduzido. Para as 

restantes variáveis, os resultados parecem indicar níveis moderados de satisfação profissional 

e comprometimento organizacional e um grau elevado de desempenho profissional.  

3.3. Modelo de medida 

Os itens das escalas foram agrupados em dimensões (constructos) de acordo com a literatura 

consultada. A sua estrutura fatorial foi analisada utilizando Modelos de Equações Estruturais. 

Para a sua validação foram seguidos os procedimentos propostos por Hair et al. (2010). Foi 

ainda utilizado o método da máxima verosimilhança, assumindo a correlação entre as 

dimensões.  

A normalidade dos dados foi verificada através da análise dos coeficientes de simetria e 

curtose. Os valores obtidos inferiores a 3 (maior valor de simetria foi 1,440 e 2,045 de 

curtose) garantem a aproximação à normalidade multivariada, não ponde em causa a 

qualidade dos itens de ajustamento e das estimativas dos parâmetros (Marôco, 2010). 

Uma primeira análise à qualidade global do ajustamento, à fiabilidade e à validade do 

instrumento revelou a existência de itens com pesos fatoriais baixos e índices de qualidade do 
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ajustamento afastados dos valores de referência, pondo em causa a validade e fiabilidade do 

instrumento. De acordo com a literatura de Hair et al. (2010), os itens com pesos fatoriais 

estandardizados inferiores a 0,50 foram excluídos (itens com os pesos fatoriais entre 

parênteses na Tabela 12). Assim, foram excluídos 3 itens da escala do comprometimento 

organizacional, 2 da confiança na instituição, 12 do MI e 3 do desempenho profissional.  

Após a exclusão dos itens, todos os que ficaram com pesos fatoriais estandardizados 

superiores a 0,50 garantem a validade fatorial de cada constructo, confirmando que a 

especificação dos itens é correta (Marôco, 2010). 

Tabela 12. 

Pesos fatoriais estandardizados, VME e Fiabilidade Compósita (FC) do modelo de medida 

Itens/escalas 
Pesos 

fatoriais 
VME FC 

Satisfação profissional  0,481 0,819 

1. Na generalidade, estou muito satisfeito com este trabalho. 0,779   

2. Penso frequentemente em deixar este trabalho. 0,581   

3. Na generalidade, estou satisfeito com o tipo de tarefas que faço neste trabalho. 0,804   

4. Na minha opinião, a maioria das pessoas que têm este trabalho, ou trabalhos afins, está satisfeita 

com as tarefas que fazem.  
0,735   

5. Na minha opinião, as pessoas que têm este trabalho, ou trabalhos afins, pensam frequentemente em 

mudar. 
0,524   

Comprometimento organizacional  0,613 0,826 

1. Ficaria muito feliz de passar o resto da minha carreira nesta organização. (0,358)   

2. Na realidade sinto os problemas desta organização como se fossem meus. (0,164)   

3. Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta organização. 0,811   

4. Não me sinto emocionalmente ligado a esta organização. 0,820   

5. Esta organização tem um grande significado pessoal para mim. (0,323)   

6. Não tenho um forte sentimento de pertença para com a minha organização. 0,714   

Confiança na instituição  0,633 0,911 

1. Esta organização cumpre sempre as promessas que me faz. 0,627   

2. Esta organização nem sempre é honesta comigo.* (0,267)   

3. Acredito na informação fornecida por esta organização. 0,729   

4. Esta organização está realmente interessada em que a nossa relação seja bem-sucedida.  0,872   

5. Ao tomar decisões importantes, esta organização considera o meu bem-estar, bem como o seu 

próprio. 
0,886   

6. Confio que esta organização tem em consideração os meus melhores interesses. 0,837   

7. Esta organização é confiável. 0,794   

8. Penso que é necessário ser cauteloso(a) com esta organização.* (0,310)   
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Tabela 12. 

Pesos fatoriais estandardizados, VME e Fiabilidade Compósita (FC) do modelo de medida (continuação) 

Itens/escalas 
Pesos 

fatoriais 
VME FC 

Marketing interno  0,527 0,939 

1. O meu chefe discute comigo o meu futuro profissional na instituição.  (0,391)   

2. O meu chefe tenta entender o que os seus colaboradores pensam sobre o modo como ele lidera.  (0,364)   

3. O meu chefe frequentemente presta atenção à vida familiar dos seus colaboradores.  (0,371)   

4. O meu chefe faz esforços para se tornar plenamente familiarizado com o desenvolvimento do 

trabalho dos seus colaboradores.  
(0,438)   

5. O meu chefe faz um esforço voluntário para saber se temos problemas no trabalho.  (0,464)   

6. A instituição investiga e recolhe regularmente informações sobre os salários pagos por 

organizações do mesmo setor.  
(0,463)   

7. A instituição investiga e recolhe regularmente informações sobre quais os benefícios dados por 

organizações do mesmo setor. 
0,817   

8. A instituição tenta tornar o nosso conteúdo de trabalho interessante. 0,789   

9. A instituição oferece-nos bons benefícios adicionais.  0,765   

10. A instituição oferece-nos muitas oportunidades de promoção.  0,805   

11. A instituição respeita os seus colaboradores.  0,742   

12. A instituição é gentil com os seus colaboradores.  0,784   

13. A instituição tenta o seu melhor para nos proporcionar um ambiente de trabalho confortável.  0,794   

14. A instituição tem canais oficiais de comunicação para eu poder dar a minha opinião.  0,666   

15. A instituição tem canais suficientes para a comunicação vertical. 0,659   

16. Quando temos algum pensamento sobre a ação da nossa instituição ou do nosso trabalho, 

podemos sempre expressar essas opiniões oficialmente ao nosso chefe através de correio 

eletrónico ou caixa de sugestões. 

0,663   

17. Muitas vezes podemos compreender as políticas e atividades da nossa instituição através da 

participação em reuniões formais, tais como reuniões de serviço. 
0,676   

18. A instituição anuncia-nos novas políticas por meio de seminários ou reuniões explicativas. 0,669   

19. A instituição recorre frequentemente a treino educativo para nos expressar os seus valores e 

metas. 
0,728   

20. A instituição utiliza frequentemente reuniões regulares que honram colaboradores com elevado 

desempenho. 
0,555   

21. O meu chefe muitas vezes utiliza reuniões de serviço para nos comunicar políticas da instituição 

relacionadas com o nosso trabalho. 
(0,405)   

22. A instituição organiza muitas competições de serviços numa tentativa de melhorar o desempenho 

dos colaboradores. 
(0,448)   

23. A instituição tenta muitas vezes aumentar o nosso compromisso com a mesma através de várias 

atividades externas, tais como conferências de imprensa ou ações de solidariedade. 
(0,446)   

24. A instituição organiza muitas vezes eventos desportivos para todos os serviços/departamentos 

para aumentar as hipóteses de interação entre colaboradores. 
(0,440)   

25. A instituição apoia muitas vezes os seus colaboradores na organização informal (como 

cooperação nos clubes de sociedade a que pertencem) na tentativa de aumentar o compromisso 

dos seus profissionais face à instituição. 

(0,480)   

26. O meu chefe dá-nos sempre a sensação de que devemos dar o nosso melhor no trabalho. (0,480)   

Desempenho profissional  0,517 0,840 

1. Realizo adequadamente as tarefas que me estão atribuídas. 0,738   

2. Cumpro integralmente as responsabilidades especificadas na descrição do meu cargo. 0,821   

3. Desempenho sempre as tarefas que me estão atribuídas. 0,808   

4. Atinjo totalmente os requisitos de desempenho formais exigidos pelo meu trabalho. 0,646   

5. Negligencio aspetos do trabalho que são de realização obrigatória.* (0,284)   

6. Envolvo-me com empenho nas atividades que afetam diretamente a minha avaliação de 

desempenho.  
0,543   

7. Falho no desempenho de tarefas essenciais.* (0,256)   

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 
Legenda: * itens com pontuação invertida. 

Nota: os itens com pesos fatoriais em parênteses foram excluídos.                       
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A validade convergente foi avaliada pela VME (Tabela 12), cujos valores superiores ou iguais 

a 0,50 são indicadores de validade convergente adequada (Hair et al., 2010). A única exceção 

foi o constructo satisfação profissional, com VME abaixo de 0,50 (VME = 0,481) no 

entanto, próximo desse valor.  

Relativamente à fiabilidade (ou consistência interna), todos os constructos apresentaram 

valores de FC superiores a 0,70 (Tabela 12). Para Hair et al. (2010) e Marôco (2010), este é o 

valor mínimo que garante a fiabilidade de um constructo. 

A verificação da validade discriminante foi efetuada comparando a raiz quadrada da VME de 

cada par de dimensões com os coeficientes de correlação entre essas dimensões. Segundo 

Hair et al. (2010) se os valores da raiz quadrada da VME apresentarem valores superiores às 

correlações entre as dimensões garante-se a validade discriminante. 

Os valores das correlações e da VME apresentados na Tabela 13 mostram que todas as 

dimensões cumpriram estas condições, ficando assim garantida a validade discriminante. 

Tabela 13. 

Correlações entre as escalas e raiz quadrada da VME 

Itens/escalas 
Satisfação 

profissional 

Comprometimento 

organizacional 

Confiança na 

instituição 

Marketing 

interno 

Desempenho 

profissional 

Satisfação profissional (0,694) - - - - 

Comprometimento 

organizacional 
0,529 (0,783) - - - 

Confiança na instituição 0,645 0,460 (0,796) - - 

Marketing interno 0,531 0,464 0,754 (0,726) - 

Desempenho profissional 0,321 0,198 0,283 0,164 (0,719) 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Notas: Os elementos da diagonal (entre parêntesis) dizem respeito à raiz quadrada da VME; 

Os elementos fora da diagonal correspondem às correlações entre as escalas. 

Para a avaliação da qualidade do ajustamento são apresentados os índices sugeridos por Hair 

et al. (2010): o valor da estatística do Qui-Quadrado e os respetivos graus de liberdade, o CFI 

e o RMSEA. O Teste do Qui-Quadrado (X2 = 957,27; graus de liberdade = 474; p < 0,001) é 

significativo. Os valores do rácio X2/gl = 2,020, do CFI = 0,914 e do RMSEA = 0,060 

(IC90%: 0,054-0,065) garantem, conforme a literatura de Hair et al. (2010) e Marôco (2010), 

uma boa qualidade de ajustamento do modelo. 

Por tudo isto, fica garantida a fiabilidade e a validade do instrumento de recolha de dados, 

bem como a qualidade global do modelo ajustado.  
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3.4. Modelo estrutural 

Para testar o modelo estrutural foi utilizado um Modelo de Equações Estruturais, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 14. O modelo apresentou um bom ajustamento com 

X2/gl = 2,13; CFI = 0,095; RMSEA = 0,063 (IC90%: 0,057-0,068). 

Assim, os resultados mostram que o MI influencia significativamente a satisfação profissional 

(B = 0,745; β = 0,583; p < 0,001), o comprometimento organizacional (B = 1,144; β = 0,502; 

p < 0,001) e a confiança na instituição (B = 1,823; β = 0,777; p < 0,001). O desempenho 

profissional é influenciado pela satisfação profissional (B = 0,176; β = 0,246; p = 0,008) e 

pela confiança na instituição (B = 0,102; β = 0,261; p = 0,024).  

A influência direta do MI no desempenho profissional não é significativa (B = 0,181; β = 

0,198; p = 0,162), no entanto, o efeito indireto, mediado pela satisfação, pelo 

comprometimento e pela confiança, é estatisticamente significativo (B = 0,349; β = 0,380; p = 

0,010). 

Tabela 14. 

Coeficientes estandardizados e não estandardizados do modelo estrutural 

 

Coeficiente não 

estandardizado 

(B) 

Coeficiente 

estandardizado 

(β) 

p 

EFEITOS DIRETOS    

Marketing interno -> Satisfação  0,745 0,583 < 0,001 

Marketing interno -> Comprometimento 1,144 0,502 < 0,001 

Marketing interno -> Confiança 1,823 0,777 < 0,001 

Marketing interno -> Desempenho profissional 0,181 0,198 0,162 

Satisfação -> Desempenho profissional 0,176 0,246 0,008 

Comprometimento -> Desempenho profissional 0,027 0,068 0,398 

Confiança -> Desempenho profissional 0,102 0,261 0,024 

EFEITO INDIRETO    

Marketing interno -> Desempenho profissional 0,349 0,380 0,010 

Ajustamento do modelo: 

Χ2 = 1230,47; graus de liberdade = 477; p < 0,001; Χ2 / graus de liberdade = 2,13 

CFI = 0,905; RMSEA = 0,063 (IC90%: 0,057-0,088) 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

3.5. Associação dos constructos com variáveis sociodemográficas e profissionais 

Os resultados da Tabela 15 mostram que não existe associação estatisticamente significativa 

(p > 0,05) da satisfação profissional com o género, com as habilitações literárias, com a idade, 
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com a função, com o tipo de vínculo, com a antiguidade na função nem com a antiguidade na 

organização.  

Tabela 15. 

Associações com a satisfação profissional 

Variável  M (DP) p 

Género Feminino (n = 241) 3,22 (0,89) 
0,965 (1) 

 Masculino (n = 47) 3,22 (0,79) 

Habilitações Ensino básico (n = 14) 3,67 (0,79) 

0,140 (2)  Ensino secundário (n = 85) 3,18 (0,86) 

 Ensino superior (n = 189) 3,21 (0.88) 

Idade Coeficiente de Correlação R = -0,077 0,192 (3) 

Função Assistente Operacional (n = 102) 3,24 (0,86) 
0,786 (1) 

 Enfermeiro (n = 186) 3,21 (0,89) 

Vínculo Quadro (n = 119) 3,15 (0,83) 
0,260 (1) 

 Outro (n = 169) 3,27 (0,91) 

Antiguidade na função  Coeficiente de Correlação R = -0,106 0,074 (3) 

Antiguidade na organização Coeficiente de Correlação R = -0,079 0,180 (3) 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1) valor de significância do Teste t de Student; (2) valor de significância da ANOVA; (3) valor de significância do 

coeficiente de Correlação de Pearson. 

Os resultados da Tabela 16 evidenciam que o comprometimento organizacional é 

significativamente menor (p < 0,05) nos colaboradores com ensino superior, nos 

colaboradores do quadro e nos enfermeiros. Os resultados mostram também que o 

comprometimento organizacional diminui ligeiramente com o aumento da idade (R = -0,165; 

p = 0,005) e com o aumento do tempo na função (R = -0,167; p = 0,004) e na organização (R 

= -0,168; p = 0,004) (tabela 16). 

Tabela 16. 

Associações com o comprometimento organizacional 

Variável  M (DP) p 

Género Feminino (n = 241) 3,35 (1,02) 
0,081 (1) 

 Masculino (n = 47) 3,63 (1,02) 

Habilitações 

Ensino básico (n = 14) 3,67 (0,99) 

0,011 (2) Ensino secundário (n = 85) 3,64 (1,03) 

Ensino superior (n = 189) 3,26 (1,00) 

Idade Coeficiente de Correlação R = -0,165 0,005 (3) 

Função 
Assistente Operacional (n = 102) 3,64 (1,01) 

0,003 (1) 
Enfermeiro (n = 186) 3,26 (1,01) 

Vínculo 
Quadro (n = 119) 3,16 (0,99) 

0,001 (1) 
Outro (n = 169) 3,56 (1,01) 

Antiguidade na função  Coeficiente de Correlação R = -0,167 0,004 (3) 

Antiguidade na organização Coeficiente de Correlação R = -0,168 0,004 (3) 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1) valor de significância do Teste t de Student; (2) valor de significância da ANOVA; (3) valor de significância do 

coeficiente de Correlação de Pearson. 



77 

No que concerne à confiança na instituição (Tabela 17), só existe associação estatisticamente 

significativa com a função (p = 0,027). A confiança na instituição é mais elevada nos 

assistentes operacionais do que nos enfermeiros. 

Tabela 17. 

Associações com a confiança na instituição 

Variável  M (DP) p 

Género 
Feminino (n = 241) 2.81 (0,94) 

0,329 (1) 
Masculino (n = 47) 2.95 (0,81) 

Habilitações 

Ensino básico (n = 14) 2,99 (0,80) 

0,090 (2) Ensino secundário (n = 85) 3,00 (0,89) 

Ensino superior (n = 189) 2,75 (0,93) 

Idade Coeficiente de Correlação R = -0,047 0,422 (3) 

Função 
Assistente Operacional (n = 102) 3,00 (0,88) 

0,027 (1) 
Enfermeiro (n = 186) 2,75 (0,93) 

Vínculo 
Quadro (n = 119) 2,79 (0,87) 

0,457 (1) 
Outro (n = 169) 2,87 (0,95) 

Antiguidade na função  Coeficiente de Correlação R = -0,007 0,904 (3) 

Antiguidade na organização Coeficiente de Correlação R = -0,070 0,238 (3) 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1) valor de significância do Teste t de Student; (2) valor de significância da ANOVA; (3) valor de significância do 

coeficiente de Correlação de Pearson. 

A Tabela 18 mostra-nos que o MI diminui ligeiramente com o aumento da idade (R = R = -

0,209; < 0,001) e com o aumento do tempo na função (< 0,001; p = 0,067) e na organização 

(R = -0,174; p = 0,003). Além dessa associação, os resultados mostram também que o MI é 

significativamente mais elevado nos assistentes operacionais e nos colaboradores que não são 

do quadro. 

Tabela 18. 

Associações com o MI 

Variável  M (DP) p 

Género 
Feminino (n = 241) 2,53 (0,75) 

0,139 (1) 
Masculino (n = 47) 2,71 (0,73) 

Habilitações 

Ensino básico (n = 14) 2,49 (0,67) 

0,063 (2) Ensino secundário (n = 85) 2,72 (0,72) 

Ensino superior (n = 189) 2,49 (0,76) 

Idade Coeficiente de Correlação R = -0,209 <0,001 (3) 

Função 
Assistente Operacional (n = 102) 2,68 (0,72) 

0,040 (1) 
Enfermeiro (n = 186) 2,49 (0,76) 

Vínculo 
Quadro (n = 119) 2,44 (0,72) 

0,020 (1) 
Outro (n = 169) 2,65 (0,76) 

Antiguidade na função  Coeficiente de Correlação R = -0,108 0,067 (3) 

Antiguidade na organização Coeficiente de Correlação R = -0,174 0,003 (3) 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1) valor de significância do Teste t de Student; (2) valor de significância da ANOVA; (3) valor de significância do 

coeficiente de Correlação de Pearson. 
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Para concluir, e relativamente ao desempenho profissional (Tabela 19) notamos que este 

aumenta com o aumento da idade (R = 0,208; p < 0,001), do tempo na função (R = 0,148; p = 

0,012) e do tempo na organização (R = 0,192; p = 0,001). O desempenho profissional é mais 

elevado nos assistentes operacionais do que nos enfermeiros (p = 0,029). 

Tabela 19. 

Associações com o desempenho profissional 

Variável  M (DP) p 

Género 
Feminino (n = 241) 4,44 (0,54) 

0,587 (1) 
Masculino (n = 47) 4,39 (0,49) 

Habilitações 

Ensino básico (n = 14) 4,59 (0,38) 

0,289 (2) Ensino secundário (n = 85) 4,46 (0,51) 

Ensino superior (n = 189) 4,41 (0,55) 

Idade Coeficiente de Correlação R = 0,208 <0,001 (3) 

Função 
Assistente Operacional (n = 102) 4,47 (0,49) 

0,029 (1) 
Enfermeiro (n = 186) 4,41 (0,55) 

Vínculo 
Quadro (n = 119) 4,51 (0,48) 

0,407 (1) 
Outro (n = 169) 4,37 (0,55) 

Antiguidade na função  Coeficiente de Correlação R = 0,148 0,012 (3) 

Antiguidade na organização Coeficiente de Correlação R = 0,192 0,001 (3) 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Legenda: (1) valor de significância do Teste t de Student; (2) valor de significância da ANOVA; (3) valor de significância do 

coeficiente de Correlação de Pearson. 

4. Discussão e conclusões 

Como foi proposto no início do trabalho de investigação, o presente estudo foca-se na análise 

da utilização do MI e na sua relação com a satisfação profissional, o comprometimento 

organizacional, a confiança na instituição e o desempenho profissional dos colaboradores de 

uma organização de saúde. 

Tendo em consideração as questões, os objetivos e as hipóteses de investigação colocadas, 

diversas conclusões podem ser apresentadas.   

A primeira hipótese desta investigação relaciona o constructo MI com a variável latente 

satisfação profissional. Através dos dados que foram expostos no ponto anterior, verifica-se 

que a hipótese número um (H1: O MI influencia de forma positiva e direta a satisfação 

profissional) encontrou suporte nos dados recolhidos (tabela 14). Este resultado permite 

corroborar as investigações de Rodrigues et al. (2016), Mendes, Trevizan, Mazzo, Godoy e 

Ventura (2011), Vasconcelos (2005) e Moura (2003), as quais indicam que a utilização de 

técnicas de MI aumenta os níveis de satisfação dos colaboradores. 
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Relativamente à segunda hipótese, que relaciona o MI com o comprometimento na 

organização (H2: O MI influencia de forma positiva e direta o comprometimento 

organizacional), esta também foi confirmada pelos dados recolhidos (Tabela 14). Por outras 

palavras, podemos dizer que quando maior for o nível de MI aplicado, maior vai ser o 

comprometimento do colaborador com a organização. Esta relação pode ser confirmada nos 

estudos de Rodrigues et al. (2016), Shekary, Moghadam, Adaryany e Moghadam (2012), 

Sarraceni, Diniz, Souza, Conceição e Faustini (2011), Almeida (2007) e Paiva (2005). 

A terceira hipótese de investigação pretende verificar se o MI tem impacto na confiança na 

instituição. Após analisar os dados recolhidos (tabela 14), podemos verificar que esta hipótese 

se mostra verdadeira (H3: O MI influencia de forma positiva e direta a confiança na 

instituição). Dito de outra forma, ao promover práticas de MI nas organizações de saúde, 

contribui-se para que os seus colaboradores confiem na organização onde trabalham. Este 

resultado é bastante relevante uma vez que escasseiam estudos que enfatizam esta relação. No 

entanto, este resultado corrobora os estudos de Chen et al. (2015) e Órfão (2010). 

No que diz respeito à quarta hipótese da nossa investigação, pretende testar-se a existência de 

uma relação entre a satisfação profissional e o desempenho profissional (H4: A satisfação 

profissional influencia de forma positiva e direta o desempenho profissional). A partir dos 

resultados obtidos (Tabela 14), podemos atestar a seguinte relação: quanto mais satisfeitos 

estiverem os profissionais, mais elevado será o desempenho profissional. Este facto vai ao 

encontro das conclusões dos investigadores Alfaiate e Santos (2016), Kaur, Sharma e Seli 

(2009) e Suma e Lesha (2009). 

Ao contrário do que era esperado, os dados recolhidos (Tabela 14) não suportam a nossa 

quinta hipótese (H5: O comprometimento organizacional influencia de forma positiva e direta 

o desempenho profissional). Assim sendo, na organização em questão, esta relação não se 

verifica.  

A sexta hipótese de investigação relaciona a confiança na instituição com o desempenho 

profissional. Esta hipótese (H6: A confiança na instituição influencia de forma direta e 

positiva o desempenho profissional) é confirmada através dos resultados adquiridos (tabela 

14). Portanto, os resultados da investigação confirmam que quanto maior a confiança na 

instituição, mais elevado será o desempenho profissional. Uma vez mais, este resultado 
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mostra-se valioso para a nossa investigação porque escasseiam estudos que suportam esta 

relação.  

A sétima e última hipótese relaciona a variável independente MI com o desempenho 

profissional (dependente final). Ao contrário do que era esperado (H7: O MI influencia de 

forma direta e positiva o desempenho profissional), os dados não suportam a hipótese 

colocada. A influência direta do MI no desempenho profissional não é significativa (tabela 

14). No entanto, os resultados permitem chegar à conclusão de que o uso de técnicas de MI, 

mediadas pela satisfação profissional, comprometimento organizacional e confiança na 

instituição, tem um efeito indireto relativamente à variável desempenho profissional. Por isso, 

o MI influencia indiretamente o desempenho profissional. 

Alguns comentários podem ser feitos sobre os relacionamentos entre os constructos em estudo 

com as variáveis sociodemográficas e profissionais.  

Podemos verificar, na tabela 16, que o comprometimento organizacional diminui ligeiramente 

com o aumento da idade e com o aumento do tempo da função. Para estes resultados não 

encontramos uma justificação apoiada na literatura, o que, no nosso entender, talvez poderá 

dever-se ao facto de que, com o passar dos anos, o cansaço vai ser acumulado e repercutir-se-

á numa rotina profissional.  

É de realçar que é a confiança na instituição mais elevada nos assistentes operacionais do que 

nos enfermeiros (Tabela 17). Como sabemos, os enfermeiros, nos últimos tempos, 

reivindicam uma carreira justa, uma contagem correta de pontos por tempo de serviço e 

descongelamento de escalões, uma remuneração de acordo com o seu grau de especialização e 

a admissão de mais profissionais. Podemos confrontar este pensamento com o artigo de 

Campos ao Jornal Público e de Domingues ao Correio do Minho. Ora, todos estes factos 

levam a que haja uma total desconfiança por este grupo de profissionais perante a Tutela e, 

consequentemente, as suas chefias hospitalares. Esta opinião vai ao encontro do que podemos 

ler no trabalho de investigação de Raposo (2007) “é cultura tradicional desconfiar dos 

executores da administração pública … porque ela de facto funciona mal e muitas vezes os 

seus executores são de facto maus porque têm maus desempenhos (vejam-se os resultados dos 

hospitais), e desta forma a tutela tenta ser controladores excessivos”. Os dados estatísticos de 

adesão às últimas greves11 espelham este descontentamento da classe de enfermagem. Por sua 

                                                           
11 Vide Observador, 23.03.2018 (Rosa, 2018) e Público, 13.08.2018 (Gala, 2018). 
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vez, este panorama leva também a que os profissionais se sintam desmotivados, cansados e 

revoltados (podemos dizer até com eles próprios) afetando o seu comprometimento 

organizacional e desempenho profissional (Tabelas 18 e 19).  

Através dos resultados auferidos, podemos observar que o MI diminui ligeiramente com o 

aumento da idade e com o aumento do tempo na função e na organização (Tabela 18). Este 

resultado interessante talvez se possa justificar pelo comportamento que as chefias adotam ao 

pensarem que só precisam de “seduzir” os mais novos (em idade e em tempo na função e 

organização) para se fixarem na organização. Podemos ler, na investigação de Ferreira (2005) 

que o desempenho organizacional está fortemente ligado a fatores relacionados com a 

segurança (estabilidade contractual), relação com a chefia e apoio organizacional. 

Também o MI é, de forma estatisticamente significativa, mais elevado nos assistentes 

operacionais e nos colaboradores que não são do quadro (Tabela 18). Uma vez que os 

colaboradores que não são do quadro celebraram contratos menos sólidos (CIT sem termo, 

por tempo indeterminado ou a termo), o que faz com que a comunicação interna entre chefias 

e colaboradores seja mais intensa por forma a mostrar quais os objetivos organizacionais e 

profissionais a atingir para levar a bom porto a missão da organização.  

Na Tabela 19, podemos observar que o desempenho profissional aumenta com o aumento da 

idade, do tempo na função e do tempo na organização. Este resultado era espectável, uma vez 

que poder-se-á dizer que quanto mais longa for a experiência profissional, mais capaz está, a 

nível de destreza, de desempenhar as suas funções. Esta experiência profissional será 

conseguida com o avanço cronológico do tempo na função e na organização pois os hábitos e 

objetivos vão ficando enraizados nos profissionais contribuindo assim para um aumento do 

seu desempenho. 

Nenhum dos constructos estudados mostrou associação com a variável sociodemográfica 

género.   

Um dos contributos desta investigação reside na análise da aplicação do MI, utilizando as 

perceções dos colaboradores acerca das práticas de marketing utilizadas dado que grande 

parte dos estudos aborda este conceito a partir da perceção dos gestores e não dos 

colaboradores. Ao demonstrarmos empiricamente o modelo proposto, foi realçada a 

importância das variáveis em análise na explicação do desempenho profissional, podendo ser 
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um contributo para a literatura sobre marketing, gestão dos recursos humanos e 

comportamento organizacional.  

Por outro lado, ao concluirmos que a confiança na instituição é influenciada de forma positiva 

e direta pelo MI e a mesma influencia significativamente o desempenho profissional, este 

trabalho afigura-se pertinente, pois, como já referimos, escassos são os estudos que 

relacionam estas variáveis, mostrando-se uma mais-valia para a comunidade científica.  

O foco em determinadas categorias profissionais, como as de enfermagem e assistentes 

operacionais, tem sido menos predominante face a outras pelo que tentamos mostrar que os 

gestores e chefias hospitalares devem ter um olhar atento sobre estas classes que muito dão ao 

SNS. Através das políticas de MI, podemos fazer com que os colaboradores se sintam parte 

integrante das organizações e um elemento fundamental em cada serviço/função.  

A investigação revela-se relevante para a organização de saúde em estudo, no sentido de a 

ajudar a compreender algumas variáveis organizacionais que têm um papel crítico no 

desempenho dos seus colaboradores. Esta pode também ajudar os gestores a compreender 

como os seus colaboradores se sentem face às práticas de MI aplicadas.  

Esta perceção torna-se fundamental, porque influencia a satisfação, o comprometimento, a 

confiança e o desempenho dos colaboradores. Deste modo, estas práticas de marketing devem 

ser ininterruptamente reforçadas pela organização de saúde mencionada.  

Tendo em conta o trabalho específico dos enfermeiros e assistentes operacionais, os gestores e 

chefias devem estar conscientes da relevância da aplicação de medidas que promovam a 

satisfação profissional, o comprometimento organizacional e a confiança na instituição e 

consequentemente o desempenho profissional, na medida em que, quanto melhor se 

perceberem as dinâmicas internas de marketing e seus resultados, tanto melhor podem as 

organizações de saúde assegurar a qualidade dos serviços face aos clientes externos (doentes, 

utentes ou clientes). Esperamos, por conseguinte, ter contribuído para a definição de futuras 

estratégias nas organizações de saúde face às atitudes e comportamentos dos colaboradores 

possibilitando um melhor desempenho e promoção da qualidade dos serviços de saúde.  

Torna-se necessário relembrar que apesar de algumas conclusões obtidas com este trabalho de 

investigação já tirem sido reveladas noutros estudos, poucos são os resultados aplicados ao 

setor da saúde e em serviços em que a frequência de trabalho difere de dia para dia e a pressão 

exercida é maior. Por isto, esperamos ter dado mais um passo em frente na investigação das 
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variáveis de gestão em análise neste setor, contribuindo para as organizações de saúde bem 

como para futuras investigações. 

Não obstante o que fica escrito, algumas limitações inerentes à nossa investigação podem ser 

apontadas. Uma das principais dificuldades deveu-se à fragilidade dos conceitos em estudo 

porque tanto a organização como os inquiridos mostraram alguma resistência inicial na 

participação nesta investigação. Além disso, o estudo só foi aplicado a enfermeiros e 

assistentes operacionais, pelo que só se recolheu informação de uma parte (relativamente 

pequena) de uma vasta equipa multidisciplinar das organizações de saúde. Por outro lado, o 

estudo foi realizado com base numa amostra por conveniência feita a partir das perceções dos 

colaboradores de uma única organização, o que nos impede de generalizar os resultados. É 

apenas um estudo de caso, no qual as variáveis poderiam ser diferentes, justificando os 

mesmos resultados, como, por exemplo, a questão da situação económica, uma vez que a 

classe de enfermagem reivindica uma carreira digna e um salário justo. 

Finalmente, uma outra eventual limitação prendeu-se com o reduzido número de 

investigações e trabalhos científicos publicados sobre as temáticas em análise na área dos 

cuidados de saúde, especialmente no que respeita ao MI. A bem da saúde científica e da 

evolução da ciência em Portugal, seria benéfico ter a possibilidade de comparar os resultados 

obtidos com outras organizações idênticas. Ainda assim, esperamos que este nosso contributo 

tenha sido portador de alguma luz ao campo da relação entre o MI e as variáveis estudadas e, 

porventura, tenha contribuído para melhorar a gestão de organizações de saúde no seu todo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta investigação pretendemos contribuir para uma melhor compreensão do conceito de 

marketing e o seu impacto nas atitudes e comportamentos dos colaborados na área da saúde. 

Esta informação permite aos gestores e chefias direcionar os diferentes recursos de forma 

assertiva e atuar no sentido de melhorar a satisfação, o comprometimento, a confiança e o 

desempenho profissional dos colaboradores. Assim sendo, a pertinência desta dissertação 

reflete-se no tema abordado, nos objetivos propostos, no rigor metodológico, no trabalho 

empírico desenvolvido e no setor de atividade em análise.  

Estabelecer estratégias de práticas de marketing contínuas, na atualidade, não é um trabalho 

fácil (Flipo, 2000). Todas as organizações têm noção do alto nível de concorrência pelo que 

precisam de estar na vanguarda de estratégias face ao olhar atento da sociedade.  

Também o SNS está ciente deste facto. De acordo com o MS (2017) para aumentar a 

capacidade de resposta dos cuidados de saúde é necessária uma aposta no capital humano e 

corrigir as diferenças entre os diversos perfis profissionais.  

Perante esta realidade, torna-se necessário elaborar planos de MI impactantes nas atitudes e 

comportamentos dos colaboradores. A literatura especializada reconhece a premente 

necessidade de aplicação contínua do MI às organizações, donde sobressai a importância dos 

recursos humanos.  

Salientamos que o capital humano é o verdadeiro valor que as organizações possuem, na 

medida em que é ele que constrói a organização. Não é demais, nem redundante, lembrar que 

os colaboradores não são instrumentos da robótica, ou seja, máquinas. São, bem pelo 

contrário, seres humanos dotados não só de inteligência, mas igualmente frutos das emoções. 

Assim sendo, tais emoções devem ser tidas em conta pois delas pode depender – vital ou 

fatalmente – a satisfação, o comprometimento, a confiança e o desempenho dentro das 

organizações. Por isso, quanto mais sintetizada estiver a informação e sensibilização 

relativamente aos objetivos organizacionais e profissionais, melhor será o desempenho final. 

No entanto, é necessário que as organizações tenham consciência da parte emocional de cada 

colaborador. Quanto mais satisfeitos, comprometidos e confiantes estiverem os profissionais, 

melhor será o seu desempenho. Urge, portanto, a questão inicial: E como é isto possível? 

Através do MI. Esperamos, chegados ao término desta dissertação, ter contribuído para um 

avanço da investigação científica que versa sobre o impacto do MI nas variáveis estudadas, na 
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certeza inequívoca de que em ciência nada é definitivo, havendo sempre muito caminho para 

percorrer.  
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Ex.mo Senhor, 
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atitudes e comportamentos dos colaboradores: Aplicação a organizações de saúde”. 
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