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RESUMO 

Contexto: O recurso à Inovação tem-se revelado fundamental na promoção dos cuidados de 

Saúde e na consequente melhoria da qualidade de vida. A inovação na saúde é relacionada com 

as tecnologias assistenciais, mas são os colaboradores que fazem a diferença. Para tal acontecer, 

é necessário desenvolver comportamentos inovadores, incentivá-los, fazê-los sentir que fazem 

parte da organização e das estratégias.  

Objetivo: O objetivo geral da investigação é identificar o tipo de relações existentes entre o 

comportamento inovador e os suportes de gestão e organizacional na inovação. Como objetivos 

específicos pretendemos analisar a perceção que os colaboradores têm do suportes de gestão e 

organizacional; caracterizar o comportamento inovador dos colaboradores; averiguar a 

influência dos suportes de gestão e organizacional no comportamento inovador e identificar 

quais as variáveis sociodemográficas e profissionais que influenciam o comportamento 

inovador. 

Metodologia: Para a realização deste trabalho, usamos uma metodologia de abordagem 

quantitativa, com recurso a questionários em papel, dirigidos aos colaboradores de todas as 

categorias profissionais da (ULS), Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Diagnóstico 

e Terapêutica, Técnicos Superiores, Técnicos Superiores de Saúde, Assistentes Técnicos e 

Assistentes Operacionais. A amostra do estudo é constituída por 710 colaboradores. O 

tratamento estatístico foi processado com software Amos (v.21, SPSS INc, Chicago, IL). Para 

tratamento e análise dados foram utilizadas técnicas da estatística descritiva e inferencial.  

Resultados/Conclusão: Confirma-se que o suportes de gestão e organizacional influenciam o 

comportamento inovador e a inovação, bem como o comportamento inovador influencia a 

inovação. Nas variáveis sociodemográficas identifica-se a idade como inflluência da inovação 

e nas variáveis profissionais identifica-se o ensino superior na inflluência do comportamento 

inovador. 

Originalidade/Valor: Por norma encontramos estudos restritos a determinadas categorias 

profissionais, nomeadamente na enfermagem. Este estudo através da inserção de todas as 

categorias profissionais contribuíu de forma mais abrangente para o estudo da inovação numa 

ULS. 

Palavras-chave: Comportamento inovador, Suporte de gestão, Suporte organizacional, 

Inovação, Unidade Local de Saúde. 
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ABSTRACT 

Context: The use of innovation has been fundamental in the promotion of healthcare and in the 

consequent improvement of the quality of life. Health innovation is related to healthcare 

technologies, but it is the employees who make the difference. For this to happen, it is necessary 

to develop innovative behaviors, to encourage them, to make them feel that they are part of the 

organization and the strategies. 

Objective: The overall objective of this research is to identify the type of relationships that 

exist between innovative behavior and management and organizational supports in innovation. 

As specific objectives we intend to analyze the perception that employees have of management 

and organizational supports; characterize the innovative behavior of employees; investigate the 

influence of management and organizational supports in the IC and identify which 

sociodemographic and professional variables influence the innovative behavior. 

Methodology: In order to carry out this work, we used a methodology of quantitative approach, 

using paper questionnaires, addressed to employees of all professional categories of the (ULS), 

Doctors, Nurses, Senior Diagnostic and Therapeutic Technicians, Superiors, Senior Health 

Technicians, Technical Assistants and Operational Assistants. The sample of the study is made 

up of 710 employees. The statistical was processed with Amos software (v.21, SPSS INc, 

Chicago, IL). For dat a processing and analysis descriptive and inferential statistics techniques 

were used. 

Results/Conclusion: It is confirmed that Management and organizational supports influence 

Innovative Behavior and Innovation, as well as Innovative Behavior influences Innovation.  

In sociodemographic variables, age is identified as the influence of innovation and in 

professional variables, higher education is identified in the influence of innovative behavior. 

Originality/Value: Normally we find studies restricted to certain professional categories, 

namely in nursing. This study through the insertion of all professional categories contributed 

more broadly to the study of innovation in a ULS. 

 

Keywords: Innovative behavior, Management support, Organizational support, Innovation, 

Local Health Unit. 
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1.1 Introdução 

 A Inovação foi considerada pelo Parlamento Europeu a referência da “Estratégia Europa 

2020” para a área da Saúde e sem a qual, os problemas atuais não poderão ser resolvidos no 

futuro (Europeia, 2011). A inovação em saúde é um processo criativo, que transforma o 

conhecimento em produtos, processos e procedimentos tangíveis e que ao fazê-lo cria valor, 

para melhorar a qualidade dos cuidados de Saúde, promover o crescimento económico e a 

qualidade das relações entre os diferentes atores sociais. É fundamental apostar na Inovação, 

o que implica uma mudança comportamental, nas atitudes e nas relações sociais, para a 

construção de políticas públicas adaptativas que possibilitem alterações nos modelos de 

gestão organizacional (Hagatong, 2018). 

Neste sentido as pesquisas de Thurlings, Evers e Vermeulen (2014) e de Pham e Pham (2016) 

indicam que a inovação nas organizações está dependente do comportamento dos seus 

recursos humanos, considerando o comportamento inovador (CI) crucial para o sucesso e 

sobrevivência organizacional.  

O CI representa um conjunto complexo de ações que envolvem a intenção de promover, 

procurar e fomentar novas ideias para implementar na prática. O CI é esperado e incentivado 

nas organizações, pois atua como um recurso preventivo para a concretização de metas 

organizacionais (Kong & Li, 2018). 

Um número significativo de trabalhos académicos mostram que o sucesso no ambiente 

competitivo depende de como os gestores organizam processos inovadores e propõem 

fatores que estejam intimamente relacionados com a gestão bem sucedida do processo de 

Inovação (Bušatlić, Mamuti & Riđić, 2017).  

Sadeli (2015) indica que os suporte de gestão e organizacional são essenciais na previsão do 

nível de envolvimento dos colaboradores. Da mesma forma, a inovação promove e melhora 

a produtividade, tornando a estrutura da organização mais dinâmica e capaz de superar os 

desafios globais (Dou, Juillet & Clerc, 2019). 
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Segundo Palazzeschi, Bucci e Di Fabio (2018), a inovação é fundamental para o sucesso e 

sobrevivência a longo prazo para qualquer organização, como poderá ser o caso de uma 

Unidade Local de Saúde (ULS). 

Atualmente, o desenvolvimento das políticas de saúde em Portugal refletem um conjunto de 

processos inovadores que são patrocinadores de um melhor acesso, qualidade e eficiência 

(Nunes & Ferreira, 2018). O estudo de Ferreira (2015), considera que a reestruturação 

organizacional desencadeia impacto no comportamento dos colaboradores. 

De acordo com Loureiro (2015) as organizações de saúde têm sido reestruturadas para 

melhorar a resposta a uma sociedade mais envelhecida e mais exigente. As ULS, foram 

criadas através da fusão de diferentes unidades de Saúde (cuidados de Saúde primários e 

hospitalares), com o objetivo de melhorar os cuidados prestados e minimizar os custos 

associados a cada tratamento. Segundo Silva (2019) o modelo das ULS permite colocar um 

Conselho de Administração a gerir hospitais e centros de saúde de uma mesma área 

geográfica, sendo que esta dinâmica permite diminuir redundâncias e optimiza os recursos 

existentes, tendo sempre em vista a simplificação da vida dos utentes.  

Perante o exposto para a realização desta investigação e após o estudo do estado de arte da 

Inovação, foram selecionados como possíveis fatores impulsionadores o CI e os suportes de 

gestão e organizacional.  

 

1.2 Relevância e objetivos da investigação 

A inovação é um fator-chave que pode garantir vantagens competitivas para as organizações, 

mas não pode passar apenas pela implementação tecnológica, pelo que é necessário 

desenvolver comportamentos inovadores (Lukes & Stephan, 2017). 

Os profissionais devem trabalhar novas habilidades para aumentar a flexibilidade e 

entusiasmo, para construir e facilitar um clima organizacional que apoie a mudança 

(Palazzeschi, Bucci & Di Fabio, 2018). 
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As organizações devem incentivar os comportamentos criativos e inovadores dos 

colaboradores, a fim de estabelecer um clima de inovação positivo e de longo prazo, bem 

como, orientar os colaboradores para o conceito de desenvolvimento e implementação de 

ideias criativas através do trabalho em equipa. Devem ainda, fornecer apoio e recompensas 

substanciais e sustentadas em resposta a novas ideias e novas aplicações, bem como defender 

e incentivar a sustentabilidade de qualquer tipo de inovação por meio de regras formais, 

procedimentos e atividades de treino (Weng, Huang, Chen & Chang, 2015). 

São vários os estudos que fornecem evidências na relação das variáveis, de acordo com Li, 

Sun e Dong (2018) o suporte de gestão em relação às atividades do colaborador tem um 

grande potencial para moldar o CI numa organização. Nas organizacões de saúde públicas, 

realça-se a hierarquia dos cargos, apresentando-se a autoridade dos líderes como decorrendo 

da sua posição na estrutura formal, o que vai caracterizar o relacionamento interno na 

organização. O suporte organizacional apresenta relações positivas com medidas de 

desempenho no trabalho, CI e inovação. Assim, o suporte organizacional poderá ser uma 

variável preditora de outras variáveis no âmbito organizacional (Rhoades & Eisenberger 

2002).  

No estudo de Lukes e Stephan (2017), o suporte de gestão foi considerado a influência 

contextual mais próxima sobre o CI e mediou o efeito do suporte organizacional. O carácter 

centralizador propícia alguma insensibilidade e a cultura portuguesa enraizou ideias e 

opiniões sobre a Administração Pública que levam a aceitar a fraca responsabilidade pelo 

bem comum, o não desenvolvimento de práticas que gerem cidadania activa e 

comportamentos proactivos, particularmente no que se refere aos aspectos comunicacionais 

e comportamentais.  

Os resultados da pesquisa de Yang, Rezitis, Zhu e Ren (2018) concluem efeitos 

significativamente positivos do apoio organizacional da gestão. Sugerem que a percepção 

do suporte organizacional afeta positivamente o desempenho de gestão.  

Carlucci, Mura e Schiuma (2019) destacam que a abertura da organização à inovação medeia 

a relação entre o clima organizacional e o CI dos colaboradores. 
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Constatamos que a relação destas temáticas são uma mais valia pela relação proposta, 

nomeadamente numa ULS, quer pela abrangência das diferentes categorias profissionais, 

quer pela descentralização do espaço. De acordo com Omachonu e Einspruch (2010), a 

geração de novos conhecimentos pode emergir de qualquer pessoa, em qualquer parte do 

sistema, a qualquer momento nas organizações de saúde. De facto, diferentes estímulos, 

podem desencadear inovação e muitas novas soluções podem ser iniciadas por atores como 

governo, colaboradores ou utentes.  

Nas organizações de saúde, o papel ativo dos colaboradores nos processos de inovação é 

particularmente desejável, pois nas tarefas diárias interagem com utentes em situações 

delicadas. Isso permite que eles entendam como os serviços podem melhorar a resposta face 

ao utente para enfrentar continuamente problemas esperados e inesperados e procurar 

soluções novas e / ou aprimoradas. 

A pesquisa em gestão tem dedicado atenção significativa ao CI, a fim de compreender a 

importância da criatividade e inovação inerente aos colaboradores através de práticas de 

gestão eficazes (e.g. Amabile, 1996). 

A revisão de literatura de Carlucci et al., (2019) reflete a necessidade de avanços teóricos 

adicionais e evidências empíricas sobre antecedentes individuais, de grupos de trabalho e 

organizacionais da inovação individual na área da saúde e considera que existem poucos 

estudos de CI dos colaboradores, bem como a compreensão dos fatores que afetam o CI dos 

profissionais de saúde ainda é limitada. Este estudo pretende contribuir para uma melhor 

compreensão desta temática de investigação. 

Para a realização deste estudo, foi selecionada a Unidade Local de Saúde do Nordeste 

(ULSNE), em virtude de ser a entidade empregadora e verificar os contributos para a 

organização como fatores potenciadores de novos projetos.  

O objetivo geral da investigação é identificar o tipo de relações existentes entre o CI e os 

suportes de gestão e organizacional na inovação. Os objetivos específicos pretendem assim, 

analisar: 
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i) a perceção que os colaboradores têm do suporte de gestão, bem como do suporte 

organizacional; 

ii)  caracterizar o CI dos colaboradores; 

iii)  averiguar a influência dos suportes de gestão e organizacional no CI; e  

iv)  identificar quais as variáveis sociodemográficas e profissionais que influenciam o 

comportamento inovador e a inovação. 

 

1.3 Estrutura da investigação 

A presente investigação divide-se em cinco capítulos. 

 No capítulo I, como introdução contextualizamos a inovação em saúde, apresentamos os 

objetivos gerais e específicos da investigação. 

No capítulo II, explanamos a fundamentação teórica das respetivas varáveis em estudo, 

identificamos as respetivas hipóteses e apresentamos o modelo conceptual de investigação. 

No capítulo III, apresentamos a metodologia do percurso investigativo, caraterizamos o tipo 

de estudo, o instrumento e processo de recolha de dados, definimos a população e amostra, 

com a respetiva caracterização da ULSNE. 

No capítulo IV, descrevemos a apresentação dos resultados obtidos, a sua análise e 

discussão, onde se fará ainda a complementaridade entre a revisão da literatura e o estudo 

empírico, validando os objetivos previamente definidos.  

No último capítulo, incluem-se as conclusões, implicações, limitações e sugestões futuras. 
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Neste capítulo, apresentamos a revisão de literatura sobre as variáveis em estudo (inovação, 

comportamento inovador, suporte de gestão, suporte organizacional), a fundamentação teórica 

das hipóteses de investigação e o respetivo modelo conceptual de investigação. 

 

2.1 Inovação   

Schumpeter (1934) foi pioneiro nos estudos para a inovação, com recurso às áreas de economia, 

sociologia e história, salientando a sua importância no desenvolvimento económico e social das 

empresas. O autor define Inovação como a introdução de uma nova função de produção, 

identificando cinco tipos: (1) introdução de um novo produto, (2) introdução de um novo 

método de produção, (3) abertura de um novo mercado, (4) utilização de uma nova fonte de 

matéria prima, (5) criação de uma nova forma de organização de um processo já existente.  

Porter (1991) defende que as organizações podem criar vantagem competitiva baseada na 

redução de custos ou na diferenciação, através de novos produtos, processos ou serviços. 

Segundo Drucker (1998), a Inovação é uma utilidade específica da capacidade empresarial, a 

partir da qual, o indivíduo com espírito empreendedor cria novos recursos ou os desenvolve 

com um potencial significativo para a produção de capital. O Manual de Oslo (2005) destaca o 

desenvolvimento de novos produtos numa nova categoria ou numa categoria existente e a 

reformulação da cadeia de valor do negócio.  

Diversos estudos (e.g., Klomp & Leeuwen, 2001; Coad & Rao, 2007; Koellinger, 2008; Hull 

& Covin, 2010) analisaram a relação entre inovação e o desempenho das organizações e 

corroboram nos resultados, concluíndo que as organizações que recorrem à inovação atingem 

vantagem competitiva e mais oportunidades de sucesso em relação à concorrência. Consideram 

a inovação essencial para o desenvolvimento, consolidação e competitividade das organizações, 

permitindo a utilização de recursos económicos, para obter maior produtividade e rentabilidade, 

além da criação de novos mercados e aumento do número de utentes. A inovação é reconhecida 

como a base crucial para a sobrevivência de diferentes tipos de empresas/ organizações 

(Leeuwen & Klomp, 2006; Panayiotou, Aravossis & Moschou, 2009). 
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2.1.1 Inovação nos Serviços  

As organizações vêm demonstrando interesse na procura de novas técnicas e instrumentos com 

o objetivo de suportar o desenvolvimento e implementação de estratégias importantes em 

ambientes de negócios complexos e dinâmicos (Naranjo-Gil, Maas & Hartmann, 2009).  

Desde a fase inicial, em que se considerava que os serviços adotavam unicamente a inovação 

'testada' e implementada na indústria transformadora, até à atualidade, destacam-se quatro fases 

marcantes na investigação sobre inovação nos serviços:  

- Fase de Negligência, decorre até aos anos 80, período em que a investigação sobre inovação 

direcionada para os serviços é quase inexistente. É associada à tecnologia material e aos 

equipamentos. Os indicadores utilizados são estatísticas em Investigação e Desenvolvimento 

(I&D) e as patentes (Tether & Howells, 2007).  

- Fase de Assimilação, entre os anos 80 e 90, estuda-se nos serviços utilizando as ferramentas 

conceptuais desenvolvidas para compreender a inovação no setor da indústria transformadora. 

Estes estudos são os mais numerosos e tendem a centrar-se sobre o impacto da tecnologia nos 

serviços. Barras (1986), desenvolveu estudos para construir uma teoria de Inovação nos 

serviços com base na 'assimilação' de conceitos e ferramentas utilizadas no sector da indústria 

(Drejer, 2004; Tether & Howells, 2007). Em vez de identificar "tipos" de inovação, essa 

estrutura permite identificar modelos diferentes de Inovação, como resultado da dinâmica das 

suas características. 

- Fase de Demarcação, com início nos anos 90 surge a noção de que o setor dos serviços é 

diferente da indústria transformadora. O estudo da inovação nos serviços exige novas 

abordagens devido às características intrínsecas dos próprios serviços.Uma nova linha de 

investigação inicia o desenvolvimento de conceitos e medidas, destacam-se autores como 

Gallouj e Gadrey (1998) e Sundbo (1997),  (Drejer, 2004; Tether & Howells, 2007). 

- Fase de síntese, carateriza-se pela integração das abordagens anteriores. Deve centrar-se a 

atenção nos serviços e nos elementos de inovação que são relevantes  para serviços e indústrias 

de referência respeitantes às tipologias de inovação nos serviços, dando-se especial destaque 

aos conceitos desenvolvidos por Gallouj (1997). 
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Segundo, Sundbo e Gallouj (2000), a inovação nos serviços é impulsionada pela relação de 

forças internas e externas à organização e definido pelo equilíbrio da sua combinação . No seu 

modelo, as determinantes principais da Inovação nos serviços são as forças internas (gestão 

estratégica, comportamento inovador, I&D e fundamentalmente, os trabalhadores). As forças 

externas são definidas em duas partes: trajetórias e agentes, sendo as trajetórias as ideias e 

lógicas que são difundidas através do sistema social. Estas são difundidas com frequência por 

diversos agentes, sendo estes as pessoas, empresas ou organizações cujo comportamento é 

importante nas atividades de inovação dos serviços. Como forças externas identificam as 

trajetórias, que podem ser, institucionais, tecnológicas, profissionais de serviços, capacidade de 

gestão e sociais. Os agentes, refererem-se aos concorrentes, utentes, sector público e 

fornecedores. 

 

Fonte: Sundbo e Gallouj (1998ª), p.8. 

Figura 1 – Forças determinantes na Inovação nos serviços 

A inovação de serviços, através de contribuições teóricas, tipológicas e empíricas, foi 

reclassificada por Gallouj (1994, 1998; Gallouj & Weinstein 1997), de acordo com três 

abordagens principais: i) Assimilação ou tecnológica, ii) Servicista ou orientada a serviços, iii) 

Integradora ou sintetizada. A primeira abordagem encontra-se numa fase de declínio relativo: 
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os pioneiros da pesquisa sobre inovação em serviços naturalmente adotaram uma visão 

tecnológica que tinha as suas raízes numa economia liderada pela produção. A segunda 

abordagem, está numa fase madura: a geração seguinte de investigadores tentou destacar as 

especificidades dos serviços. A última abordagem encontra-se na fase emergente e em 

expansão, através de tentativas para englobar bens e serviços numa estrutura única. 

Gallouj e Weinstein (1997) destacam inovação: radical, de melhoria, incremental, ad hoc, de 

recombinação, e de formalização. Sundbo e Gallouj (1998), sugerem outra taxonomia na 

Inovação: de produto, processo, organizacional e de mercado. 

Também houve mais autores que contribuíram para o desenvolvimento da temática, através do 

relacionamento e distinção dos setores indústria transformadora/ serviços. Uma abordagem para 

a definição da produção de serviços é a perspetiva da "transação", em oposição ao volume físico 

de bens e materiais na indústria, que por sua vez é comedido pelo preço e varia de acordo com 

o grau de envolvimento do cliente (Gallouj & Weinstein, 1997; Gallouj & Savona, 2008). Com 

base numa divisão funcional de serviços, relativa às carateristicas do serviço e ao vetor de 

competências para a sua produção, Gallouj e Djellal (2002) identificam novos modos e tipos de 

Inovação e a evolução de diferentes trajetórias. A prestação de um serviço poderia, portanto, 

ser definida como o emprego simultâneo de características técnicas e competências utilizadas, 

para produzir as características de serviço. A inovação pode ser definida de acordo com as 

mudanças que afetam um ou mais elementos de um ou mais vetores de características (técnicas 

e de serviço) ou de competências. Vários autores e.g. Lovelock e Gummesson (2004) 

consideram que determinadas carterísticas trazem consequências para os serviços, das quais de 

destacam: Intangibilidade é considerado quando há imaterialidade do que se transaciona e 

limita no sentido em que alguns serviços, possuem atividades tangíveis e são facilmente 

compreendidas pelos utentes. Inseparabilidade nos serviços há produção e consumo 

simultaneamente, acontece quando (e.g. os utentes pagam por um trabalho que dispensam 

fazer). Heterogeneidade em que os serviços apresentam variabilidade, que diminui para 

proporcionar melhores processos de controlo de qualidade, padronização dos módulos e a 

tendência no sentido da automatização dos serviços. Perecibilidade é um conceito 

multidimensional que inclui a capacidade de produção, o resultado, a performance percebida 

pelo consumidor e o resultado que este obtém do serviço. A capacidade de produção é perecível 

na indústria transformadora e nos serviços e é desperdiçada se não for utilizada. 
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 O contributo de Schumpeter que refere a inovação como fator-chave no desempenho, e 

sobretudo na pesquisa de estratégias de negócio, perdura até aos dias de hoje. Baseados na sua 

classificação, apontam outras tipologias de inovação; aquela que muitas vezes é mais 

consensual e salvaguarda o investigador é a classificação institucional da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico [OECD] e Eurostat (2005): de produto, processo, 

marketing e organizacional. 

Windrum e Garçia-Goni (2008) introduzem as características do formulador de políticas 

públicas, de modo a abranger os tipos de inovação, independentemente da propriedade (pública 

ou privada) da organização. No contexto da discussão atual, o que é interessante na contribuição 

destes autores é a abordagem baseada em características para avaliar o problema de medição de 

inovação em serviços. Choi, Jang e Huyn (2009) consideram a inovação um dos principais 

instrumentos, utilizados pelas organizações com o objetivo de maximizar os seus resultados e 

sobreviver nos mercados competitivos.  

2.1.2 Inovação nos Serviços de Saúde  

As inovações nas organizações de saúde são tipicamente novos serviços, novas formas de 

trabalho ou tecnologias (Länsisalmi, Kivimäki, Aalto & Ruoranen, 2006). Do ponto de vista do 

utente, quer o menor sofrimento possível, do ponto de vista organizacional, os benefícios 

desejados costumam ser a maior eficiência das operações internas na qualidade do atendimento 

ao utente (Faulkner & Kent, 2001).  

Omachonu e Einspruch (2010) definem, como a introdução de um novo conceito, ideia, serviço, 

processo, produto destinado a melhorar o tratamento, diagnóstico, educação, extensão, 

prevenção pesquisa e com os objetivos de longo prazo de melhorar a qualidade, segurança, 

resultados, eficiência e custos. 

Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate e Kyriakidou (2004) identificaram treze áreas de 

pesquisa que, na maioria independentes entre si, ofereceram evidências relevantes para a 

difusão de inovações em organizações de serviços de Saúde. Foram obtidos resultados robustos 

nos atributos da Inovação, características e comportamento de quem a adota, na natureza e 

influência dos meios de comunicação na tomada de decisão. Em 2006, Djellal e Gallouj, 

identificam, cinco tipos de Inovação: organizacional, na gestão, relacional ou de serviço, social 
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e nas relações externas. Para Herzlinger (2006), neste contexto existem três tipos de Inovação 

fundamentais: i) Inovação focada no consumidor, centra-se na forma como os utentes pagam e 

utilizam os serviços de saúde. O resultado pode oferecer um tratamento mais conveniente, mais 

eficaz e menos dispendioso; ii) Inovação tecnológica, através do uso de tecnologia para 

desenvolver produtos e/ou tratamentos, e.g. novos medicamentos, técnicas de diagnóstico e 

equipamentos médicos; iii) Modelo de negócio, através de gestão inovadora, proporcionando o 

aumento da eficiência e a melhoraria do atendimento. Varkey, Horne e  Bennet  (2008) 

consideram as Inovações na área da Saúde relacionadas ao produto, processo e estrutura. 

A teoria de Barras (1986a) sobre inovação nos serviços oferece, um argumento distinto e 

coerente a respeito de como ocorrem os processos de inovação na medida em que prevê a teoria 

sobre a natureza e a direção da Inovação de serviços. A investigação sobre esta temática destaca 

a importância dos recursos humanos e da inovação organizacional, o desenvolvimento de novas 

rotinas internas e práticas de trabalho (Windrum & Garcia-Goñi, 2008). Este modelo apresenta-

se como um quadro de multiagentes que inclui decisores políticos, prestadores de serviços, as 

características do serviço e utentes. Estes autores defendem que não se pode entender a 

dinâmica de inovação nos serviços públicos de saúde sem considerar explicitamente o papel 

dos decisores políticos. Estes não são profissionais de saúde, pois não prestam diretamente os 

serviços de saúde, mas promovem a atribuição de soluções inovadoras nos serviços de saúde 

de tal forma que devem ser considerados um agente distinto. Outro ponto importante, são os 

utentes, sem os quais não é possível captar a dinâmica da inovação, eg. aspetos como a procura 

de serviços médicos, a necessidade de mudança e as características dos utente afetam a inovação 

em saúde. 

As inovações de produtos são essenciais para a realidade de qualquer organização, pois 

oferecem meios para gerar receitas incrementais. Inovação em Saúde continua à procura do 

equilíbrio entre contenção de custos e qualidade de cuidados de saúde. Apresenta desafios 

únicos, e deve iniciar-se pela sua análise. Segundo Omachonu e Einspruch (2010) existem cinco 

stakeholders principais interessados no processo de inovação, e cada um tem necessidades 

únicas, desejos e expectativas da seguinte forma: 
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Quadro 1 - Stakeholders e necessidade, desejos e expetativas na Inovação dos serviços de Saúde                  

Stakeholders Necessidades, desejos e expectativas 

Médicos e outros profissionais de Saúde Melhorar os resultados clínicos, diagnóstico e 

tratamento 

Utentes Melhorar a experiência dos utentes, melhorar o seu 

bem-estar fisiológico e reduzir o tempo de espera  

Organizações Aumentar a eficiência das operações internas, 

contenção de custos, aumento da produtividade e 

qualidade e melhoria de resultados 

Empresas inovadoras Rentabilidade, melhorar os resultados 

Agencias reguladoras Redução dos riscos, aumentar a segurança dos 

utentes 

Fonte: Omachonu e Einsprunch (2010) 

Qualquer intenção para alterar o processo de inovação em serviços de saúde deve ter em conta 

todos os seguintes parâmetros: tratamento, diagnóstico, prevenção, educação, pesquisa e 

extensão, bem como gerir efetivamente a qualidade, os custos, a segurança, a eficiência e os 

resultados. Muitas vezes, as organizações de saúde chegam à Inovação confiando em novas 

tecnologias da informação existente. Quando bem sucedida, a Inovação na área de Saúde  

concentra-se em três áreas para o utente: i) como é visto, ii) como é ouvido, e iii) como as 

necessidades são atendidas (Omachonu & Einsprunch, 2010). 

Em 2009, os mesmos autores consideram que muitas das inovações na área da saúde dependem 

das ciências cognitivas devido às considerações especiais que devem ser feitas para acomodar 

a experiência dos utentes. A ciência cognitiva pode ser amplamente definida como o estudo 

multidisciplinar da mente e do comportamento. Baseia-se em múltiplas disciplinas empíricas, 

incluindo psicologia, psiquiatria, filosofia, neurociência, linguística, antropologia, ciência da 

informática, sociologia e biologia. Definem perceção como a capacidade de captar informações 

através dos sentidos e processá-las. A visão e audição são sentidos dominantes que permitem 

perceber o ambiente. Apesar de haver muita pesquisa, existe pouca informação sobre o processo 

de inovação nos serviços de saúde. Por norma o processo  não é linear, a maioria das inovações 

passa pelo processo de identificação de problemas e geração de ideias, avaliação de ideias, 

desenvolvimento, primeiro uso, comercialização e difusão (Varkey et al., 2008). O processo de 

inovação em saúde, com o objetivo de compreender plenamente, é essencial responder às 

questões: se a inovação segue as necessidades ou se as necessidades seguem a inovação. 

Tratam-se de soluções procurando problemas para resolver versus problemas procurando 
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soluções para adotar. Em ambos os casos, a tecnologia desempenha um papel fundamental na 

facilitação do processo. A figura abaixo é um exemplo de como o processo funciona:  

 

Fonte - Omachonu e Einsprunch (2010), p.10  

Figura 2 - Modelo conceptual de inovação nos serviços de saúde 

Muitas das inovações na área da saúde partiram dos elementos da área (eg. utentes, grupos de 

defesa dos utentes, organizações de Saúde, médicos, outros profissionais), outras foram  

impostas pelo governo. Logo que a necessidade seja identificada, determina-se se a necessidade 

pode ser atendida internamente. Se a inovação parte dentro dos cuidados da organização, é 

testada, modificada e adotada. Se não tiver origem dentro da organização, a necessidade é 

atendida por uma empresa de tecnologia de saúde que desenvolve, testa e comercializa a 

tecnologia para organizações de saúde. Torna-se imprescíndivel perceber o processo interno de 

Inovação dentro de uma organização de saúde, eg., hospital, centro de Saúde, que por norma 

não tem grandes condições de pesquisa e desenvolvimento, devendo confiar na matéria-prima 

e criatividade dos colaboradores.  

As dimensões da inovação nos serviços de saúde, dividem-se em ambiental e operacional, que 

influenciam a introdução da inovação nos cuidados de saúde das organizações. As dimensões 

ambientais, incluem liderança organizacional, cultura organizacional, aceitação regulamentar, 

aceitação do médico, complexidade da inovação,  parcerias e colaboração. Da mesma forma, 
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as dimensões operacionais, incluem a satisfação do utente, rentabilidade, eficácia, eficiência, 

segurança do utente, envelhecimento da população, produtividade, contenção de custos, 

escassez de mão-de-obra, resultados clínicos e qualidade, como mostra a figura seguinte 

(Omachonu & Einsprunch 2010). 

 

Fonte : Omachonu e Einsprunch (2010), p.14.  

Figura 3 - Dimensões na inovação nos serviços de saúde 

A inovação é considerada a força condutora na procura do equilíbrio entre contenção de custos 

e qualidade dos serviços prestados, tendo em conta o ambiente complexo que compreende a 

interação entre as esferas económica, social e política (OPSS, 2008; Windrum & García-Gõni, 

2008; Omachonu & Einsprunch, 2010). 

Segundo Thakur, Hsu e Fontenot (2012) inovação em saúde é definida como as alterações que 

ajudam os profissionais a ver o utente, proporcionando uma forma mais inteligente, rápida e 

mais rentável de trabalhar. 



                                                                                                                           Capítulo II- Fundamentação teórica 

16 

 

Procurar estratégias inovadoras capazes de agregar valor aos utentes é fundamental, para 

garantir fidelização dos mesmos no setor da saúde. Há evidências na literatura para apoiar a 

alegação de que aumentar a criatividade promove a inovação nas empresas (Amabile, Conti, 

Coon, Lazenby & Herron, 1996). Participam também novos conceitos para a estruturação de 

atividades, tais como a integração de diferentes atividades de negócio. Um exemplo de inovação 

no local de trabalho é a primeira implementação de um modelo organizacional que confere aos 

colaboradores de uma empresa, maior autonomia na tomada de decisões e os encoraja no 

contributo com as suas ideias.  

O estudo de Silva, Lehoux, Miller e Denis (2018) contribui para definir as dimensões que 

caracterizam especificamente a inovação em saúde. Combinando estratégias de construção de 

teoria dedutiva, indutiva e concomitante, desenvolveram uma ferramenta formal para avaliar a 

responsabilidade de inovações. Um framework que é composto por nove dimensões 

organizadas em cinco domínios de valor, ou seja, saúde da população, sistema de saúde, 

económico, organizacional e ambiental. Decisores de política de inovação com um quadro 

comum que apoia o desenvolvimento de inovações que possam oferecer desafios significativos 

no nível do sistema, incluindo sustentabilidade e equidade. 

A pesquisa de Afsar, Cheema e Saeed (2018) considera que inovações na prestação de serviços 

de saúde podem resultar em tratamentos mais convenientes, mais eficazes e menos dispendiosos 

para os utentes.  

2.2  Comportamento inovador 

Os colaboradores tem um papel fundamental na organização, pois é a partir deles que surge a 

inovação através da aquisição de comportamentos inovadores (CI). Segundo Milan (1997) as 

organizações que não recorrem ao CI, podem perder a sua competitividade por não responderem 

às  mudanças frequentes do mercado.  

O conceito foi definido por vários autores, entre os quais, West e Farr (1989), Scott e Bruce 

(1992) como a aplicação de ideias novas e úteis no trabalho por Van e Janssen (2003) como o 

comportamento que estimula ideias incomuns, procedimentos ou produtos dentro de qualquer 

organização. De Jong e den Hartog (2005) e Konermann (2012) como CI autoiniciado, 

considerando um processo em que novas ideias são geradas, criadas, desenvolvidas, aplicadas, 
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promovidas, realizadas e modificadas para beneficiar o desempenho das funções (Thurlings, 

Evers & Vermeulen, 2014).  

O estudo de Lee e Hong (2014), apontam como fatores importantes, para o desenvolvimento 

do CI: a reciprocidade, o controlo comportamental e a confiança.  

Shalley e Zhou (2008) apontam como características determinantes do comportamento 

inovador: a autoconfiança, flexibilidade, autoaceitação, despreocupação com convenções 

sociais ou com a opinião de terceiros, sensibilidade, introversão e intuição. 

 Posthuma, Shih e Susanto (2011) referem a importância das atividades não rotineiras que os 

colaboradores realizam no local de trabalho como contributo para o CI. 

A maioria dos investigadores considera o comportamento inovador individual, como a 

recombinação criativa de recursos para explorar oportunidades, como parte integrante do 

empreendedorismo (Shane, 2012). Mumford e Gustafson (1998), referem que a criatividade 

tem a ver com a geração de ideias novas e úteis, enquanto que Kanter (1988), Scott e Bruce 

(1994) e Van de Ven (1986) afirmam que a inovação tem a ver com a geração ou adoção de 

ideias úteis, promoção e implementação de ideias. Abstein, Heidenreich e Spieth, (2014) 

consideram que criatividade surge sem propósito específico, enquanto que comportamento 

inovador permanece mais orientado para o alvo. 

Distinto da criatividade, Tastan (2013) refere que a inovação envolve mais do que geração de 

ideias que constituem predominantemente criatividade estando implicitamente acompanhado 

de uma ação; e que é uma combinação de geração, promoção e aplicação de novas ideias (Lukes 

& Stephan, 2017; de Jong & den Hartog, 2010; Lukes, Stephan, & Cerníková, 2009; Zhou & 

George, 2001; Janssen, 2000; Tierney et al., 1999; Scott & Bruce, 1994; Kanter, 1988; Van de 

Ven, 1986). De destacar que a criação de ideias é apenas uma etapa de um processo de vários 

estágios, com a interferência de múltiplos fatores sociais (Lukes & Stephan, 2017; Kanter, 

1988).  

Lukes, M.(2013), Lukes, M & Stephan, U. (2017) Lukes, M., Stephan, U. & Cernikova, A. 

(2009) definem CI como comportamentos através dos quais os colaboradores geram ou adotam 

novas ideias e fazem esforços no sentido de implementá-las. Este conceito permite centrar o 
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indivíduo atuante nas diferentes fases do processo de inovação permitindo o envolvimento nas 

inovações radicais e incrementais. De acordo com Hassi e Rekonen (2018) o comportamento 

inovador pretende gerar benefícios, resultando em produtos inovadores e compreendendo um 

processo que engloba várias fases para o processo de inovação. Consideram ainda que o 

comportamento individual é influenciado pelas capacidades cognitivas e técnicas, 

personalidade e vontade de inovar. Lukes e Stephan (2017) apresentam um modelo 

complementar, mais maturado do comportamento inovador dos colaboradores, que compreende 

as principais características dos comportamentos individuais dos colaboradores implicados nos 

processos de inovação na organização. Tais características são: geração de ideias, procura de 

ideias, comunicação de ideias, implementação de ideias, envolvimento de outras pessoas e 

superação de obstáculos. Isto é, uma vez que tenha sido gerada uma ideia, deve haver um 

envolvimento em atividades sociais para encontrar colaboradores e parceiros, formando uma 

aliança que estabeleça o poder necessário para concretização da ideia. Diferentes atividades e 

comportamentos individuais são cruciais em cada étapa (Scott & Bruce, 1994; Cingöz & 

Akdogan, 2011).  

Comportamentos inovadores são vitais para as organizações e são considerados  um conjunto 

de estrutura cognitiva e comportamental e existem fatores que interferem, tais como: clima 

organizacional participativo (Taştan, 2013), cultura organizacional (Eskiler, Ekici, Soyer, & 

Sari, 2016) e atitudes, incluindo satisfação no trabalho, comprometimento organizacional 

(Taghipour & Dezfuli, 2013) envolvimento, auto-liderança e personalidade proativa como um 

dos traços de personalidade (Taştan, 2013). Estes comportamentos abrangem a inovação e a 

proatividade (Janseen, 2000) e tendem a trazer melhorias e/ou a mudar situações atuais. 

A personalidade proativa pode levar o colaborador a promover e ganhar vantagens de 

competência numa organização com a concorrência. Por outro lado, comportamentos pró-ativos 

são moldados num contexto que inclui apoio organizacional e liderança (Crant & Bateman, 

2000). Sem clima favorável, um colaborador pode evitar assumir responsabilidades e não se 

sentir envolvido no trabalho. Jiang e Gu (2015) revelam que personalidade proativa aumenta a 

criatividade dos colaboradores através do efeito mediador da responsabilidade sentida.   

Jafri, Ansari, Alqahtani e Shay (2016) afirmam que personalidade proativa tem um efeito 

moderador positivo na relação entre inteligência emocional e criatividade. Além disso, o 



                                                                                                                           Capítulo II- Fundamentação teórica 

19 

 

requisito de criatividade no trabalho e o apoio do gestor à criatividade têm um impacto 

moderador positivo na relação entre a personalidade proativa e a criatividade dos colaboradores. 

Giebels, Reuver, Rispens e Ufkes (2016) sugerem que o conflito de tarefas aumenta a relação 

positiva entre a personalidade proativa e o comportamento inovador dos colaboradores.  

Lukes e Stephan, (2017) consideram os comportamentos inovadores individuais como uma 

micro-foundation do intraempreendedorismo empresarial que é incorporado e influenciado por 

fatores contextuais, como suporte de gestão, organizacional e cultural para a inovação. O 

suporte de gestão é considerado a influência contextual mais próxima sobre o comportamento 

inovador e mediou o efeito do suporte organizacional e da cultura organizacional. 

A implementação da ideia pressupõe a nomeação de um líder da inovação (champion) - um 

indivíduo-chave que assume a responsabilidade de implementar a ideia (Lukes, 2013; de Jong 

& Den Hartog, 2007; Howell et al., 2005). O champion da inovação inicia as atividades de 

implementação elaborando planos para a implementação. Isto revela, antecipar problemas, 

desenvolver proativamente planos de contingência (Crant, 2000), e adquirir fundos e recursos 

(e.g., Scott & Bruce, 1994). 

Quando se envolvem outras pessoas na implementação, comunica-se uma visão do que a 

inovação engloba, mostrando entusiasmo e confiança sobre a ideia; superar obstáculos, 

barreiras e resistência fazem parte dos desafios na fase de implementação (Howell et al., 2005). 

Isto atinge-se através da adaptação da ideia ou planos de implementação até que um produto, 

serviço ou processo tenha sido melhorado e usado na organização, tornando os resultados da 

inovação alcançados. 

Os obstáculos à inovação são também importantes para as políticas, pois uma parte considerável 

das medidas governamentais é alcançada pela superação desses obstáculos. Na revisão 

sistemática da literatura, Länsisalmi et al. (2006) evidenciam liderança forte, objetivos 

compartilhados e claros, orientação para tarefas, segurança participativa, práticas reflexivas de 

equipa, marketing interno ativo, timing correto, motivação e participação de pessoal e recursos 

suficientes (financeiros, instrumentais e pessoais), parecem estar positivamente relacionados à 

inovação nas organizações de saúde. 
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A inovação bem-sucedida requer que novas ideias sejam postas em prática e implementadas 

(Jong & Wennekers, 2008; Bledow et al., 2009), bem como a necessidade de obter feedback 

por parte dos gestores, no caso dos colaboradores, ou dos parceiros/ colaboradores.  

Por vezes os resultados da inovação têm sido inconsistentemente definidos na literatura e 

confundidos com atividades de implementação (de Jong & Den Hartog, 2010). 

Outputs consideram-se como relatórios de mudanças realizadas, ou seja, implementação de 

novas ideias que mudaram produtos, serviços ou processos numa organização. O processo não 

é linear e apresenta muitos ciclos de feedback com fases que surgem, frequentemente em 

paralelo (Lukes & Stephan, 2017).  

Nas organizações de Saúde, o comportamento inovador pode ser considerado como “tudo, 

desde alterar rotinas ou fazer uso de nova medicação, simplificar o trabalho, melhorar o 

serviço prestado ao utilizador final ou ser capaz de dar ao usuário final novo ofertas” (Åmo, 

2006; p. 231). Assim, podemos incluir médicos que desenvolvem novos critérios para o 

diagnóstico de utentes ou promovem novos métodos terapêuticos; enfermeiros envolvidos no 

trabalho em equipa com o objetivo de desenvolver novas diretrizes para a comunicação com o 

utente e família; fisioterapeutas que aplicam evidências científicas e diretrizes internacionais 

para melhorar abordagens e técnicas de reabilitação (e.g., Radaelli et al., 2014). 

O estudo de Lee e Hong (2014) aponta algumas barreiras, tais como: estruturais 

organizacionais, hierarquias de autoridade e status. Referem fatores que podem afetar a 

inovação nas organizações: falta de tempo para compartilhar conhecimento e inovação, 

preocupação com a segurança no emprego, falta de consciencialização, avaliação inadequada, 

comunicação de erros prévios, influências de aprendizagem organizacional, diferenças no nível 

de experiência, falta de interação, dificuldades de comunicação, habilidades interpessoais, 

características sóciodemográficas (idade, género e diferenças culturais e educacionais) e pouca 

confiança na precisão e credibilidade de conhecimento. Neste sentido propomos a seguinte 

hipótese de investigação: 

H1: O comportamento inovador do colaborador influencia os outputs de inovação 
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 2.3 Suporte de gestão 

O setor da saúde é caraterizado por constantes mudanças com o objetivo de prestar melhores 

cuidados. A liderança eficaz é crucial para implementar alterações em todos os níveis e 

concretizar objetivos em curso nas organizações, criando desafios peculiares (Ayeleke, 

Dunham, North & Wallis, 2018). Kouzer e Posner (2002)  Noor e Dzulkitli (2013) consideram 

que a liderança e a gestão podem estimular o comportamento inovador. 

Os estudos de Passey, Brown, Hammerback, Harris, e Hannon (2018) consideram o suporte de 

gestão um fator importante para a participação e sucesso dos programas de bem estar dos 

colaboradores. Concluíram que a quantidade de apoio visível e tangível dos gestores pode 

influenciar a perceção dos colaboradores sobre o apoio dos mesmos.  

Birken, Lee e Weiner (2012) indicam que o papel dos gestores de topo apresentam mais 

literatura sobre implementação de inovação em saúde do que o papel dos gestores de nível 

intermédio. No entanto, como os projetos de trabalho em equipa nas organizações de Saúde têm 

aumentado, os gestores de nível intermédio supervisionam essas iniciativas, logo a sua 

influência sobre a implementação da inovação cresceu. A omissão de gestores de nível 

intermédio a partir da pesquisa sobre a implementação da inovação em saúde é particularmente 

complicada, porque estes gestores nas organizações de saúde são únicos. Na inovação 

organizacional, um dos agentes de mudança pode ser o gestor intermédio, pois este passa a 

mensagem da administração e incentiva os demais colaboradores.  

Por norma, os gestores intermédios são promovidos com base nas competências clínicas, mas 

podem não apresentar competências fundamentais para administrar um departamento ou 

serviço. Radaelli e Kent (2016) enfatizam a importância que os gestores intermédios são 

limitados pela falta de poder hierárquico ou conhecimento especializado, e capacitados pelo 

subordinado e pela sua posição. Assim, eles podem atingir diretamente qualquer camada da 

organização, mas fazem-no de forma incremental e tendem a adaptar-se à influência dos 

gestores de topo, colaboradores e colegas. Compreender o papel dos gestores intermédios na 

implementação da inovação é fundamental para melhorar a eficácia da implementação nas 

organizações de saúde. 
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Neste âmbito, Birken, DiMartino, Kirk, Lee, McClelland e Albert (2016) acrescentam a teoria 

do papel dos gestores intermédios na implementação de inovações na área de saúde, cumprindo 

quatro funções, tais como: difundir e sintetizar informação, intermediar entre estratégias e 

atividades quotidianas, bem como vender a implementação da inovação. A teoria deve ser 

aproveitada para promover o cumprimento de papéis entre os gestores de nível intermédio, pois 

promove a implementação da inovação. 

A liderança melhora o comportamento inovador dos colaboradores por meio do incentivo direto 

ou da definição de metas de inovação para os colaboradores (Duanxu , 2010); bem como, pode 

adquirir rapidamente informações emocionais, fazer avaliação e elogios, para mostrar o seu 

apoio e admiração pela inovação dos colaboradores. 

Kurtessis, Eisenberger, Ford, Buffardi, Stewart e Adis (2017) apontam dois tipos de liderança: 

transformacional e transacional. Bass (1990) afirma que devem diferir na medida, em que cada 

tipo de liderança preenche as necessidades socioemocionais e leva à perceção do suporte 

organizacional (PSO). Liderança transformacional inclui consideração individualizada e 

motivação inspiradora. Como a consideração individualizada envolve preocupação com as 

necessidades dos seguidores, a liderança transformacional deve melhorar seu bem estar 

subjetivo. Motivação inspiradora fornece seguidores com finalidade e eficácia, transmitindo 

valorização positiva das suas contribuições para a organização. Em contraste, a liderança 

transacional envolve o uso de recompensas para motivar o desempenho dos seguidores e a ação 

corretiva para evitar ou corrigir erros e deve estar mais associada ao comércio de curto prazo 

de esforços por salários, transmitindo uma avaliação menos positiva dos colaborador. 

No momento em que os líderes de opinião adotam e presidem o processo de adoção de novos 

Comportamentos dá-se o ponto de viragem e há uma maior resposta ao esforço de mudança, 

isto porque estes líderes têm uma forte influência informal nos grupos de trabalho (Rogers, 

1995). Por norma, o colaborador molda o seu comportamento para se parecer com o líder. Os 

resultados dos estudos de Mokhber, Khairuzzaman e Vakilbashi (2018) sugerem que os líderes 

transformacionais podem promover a atividade inovadora dentro da organização, bem como 

garantir o sucesso de mercado das inovações.  

Os estudos de Li e Zheng (2014) salientam que comportamentos inovadores dos colaboradores 

dependem de estilo cognitivo, motivação intrínseca, capital psicológico, estimulação efetiva do 
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ambiente externo, especialmente da liderança e motivação. A comunicação é a principal 

maneira pela qual os líderes transferem o conceito de gestão para os colaboradores e afeta o 

comportamento dos colaboradores (Wang Yongyue, et  al., 2014). 

Onn, Peng e Lung (2014) consideram que o gestor intermédio, ou seja, o chefe de serviço, tem 

a responsabilidade de fornecer orientação clara aos seus subordinados, bem como o direito e 

dever de avaliar o seu desempenho anual, pois é ele que tem o vínculo organizacional mais 

próximo.  

Vários estudos confirmam que o suporte de gestão está positivamente relacionado com a 

percepção do suporte organizacional (e.g., Rhoades & Eisenberger, 2002; Dawley, Andrews & 

Bucklew, 2008). 

Chen, Berman e Wang (2017) demonstram que a segurança no emprego, as conexões com as 

partes interessadas e a motivação autónoma estão entre os preditores mais importantes das 

atividades dos gestores de nível intermédio na defesa de alternativas e na síntese de 

informações. Este estudo exige uma perspectiva mais ampla sobre as contribuições dos gestores 

de nível intermédio para organizações públicas. O comportamento inovador é afetado não 

apenas pelo comprometimento do colaborador e pelo capital psicológico do indivíduo, mas 

também pela atmosfera de inovação organizacional, liderança, capital social e características 

do trabalho.  

Kerzner (2017) realça a importância do suporte de gestão na criação e manutenção de culturas 

de gestão de projetos. Os gestores de topo fornecem apoio e incentivo aos gestores de projeto e 

estes, à restante da equipa do projeto. Também são responsáveis por garantir que os gestores 

intermédios que lideram os departamentos funcionais cumpram os seus compromissos de 

recursos com os projetos em curso.  

Birken, Lee, Weiner, Chin e Schaefer (2013) consideram que os gestores intermédios têm um 

papel potencialmente importante, ainda que pouco compreendido, na implementação da 

inovação em saúde. Indicam que o comprometimento dos gestores intermédios influencia a 

eficácia da implementação quando são proativos.  
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Sönmez e Yıldırım (2018), argumentam que enfermeiros com nível elevado de autonomia 

profissional podem criar resultados inovadores e fornecer valor agregado por meio do 

comportamento inovador que eles praticam na prestação de cuidados aos utentes e serviços 

gerais de saúde. 

O objetivo do estudo de Bruccoleri e Riccobono (2018) explica o complexo efeito da gestão 

por práticas objetivas sobre o comportamento inovador dos colaboradores. Um caminho 

motivacional consciente, víncula a estratégia de estabelecimento de metas ao comportamento 

inovador do colaborador. 

Para Roussel, Saad e Erickson (1991) o modelo de gestão de inovação apresenta capacidade de 

incentivar o desenvolvimento de um ambiente inovador, promovendo o desenvolvimento de 

novos produtos e a aquisição de resultados positivos decorrentes da inovação. Sob a mesma 

perspetiva, Tidd, Bessante e Pavitt (2005) argumentam que o modelo de gestão de inovação 

reflete a importância do papel dos gestores  no que concerne ao estímulo para criação de 

ambiente inovador. É nesse ambiente que são determinados e construídos estilos de liderança, 

de comunicação, de motivação e o estímulo à criatividade.  

O papel dos gestores é crucial para motivar os colaboradores em direção aos objetivos (Briscoe, 

Hall & DeMuth, 2006). Neste sentido, o estudo de Bagheri e Akbari (2018) afirma a 

necessidade de incluir estilos de liderança orientados para a inovação na pesquisa e 

desenvolvimento do comportamento inovador, particularmente em saúde.  

Newman, Herman, Schwarz e Nielsen (2018) sugerem que o papel do líder, através da exibição 

de comportamentos empreendedores, encoraja os funcionários a identificar e explorar 

oportunidades de empreendedorismo, estimulando comportamentos inovadores. Neste sentido, 

definimos as seguintes hipóteses de investigação: 

H2: O suporte de gestão influencia o comportamento inovador 

H3: O suporte de gestão influencia os outputs de inovação 
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2.4 Suporte organizacional 

É cada vez mais notória, a preocupação das organizações em promover um ambiente de trabalho 

agradável, satisfatório e com melhores condições, o que leva o colaborador a desenvolver a 

crença que a organização oferece suporte (Siqueira & Padovan, 2008).  

O suporte organizacional apresenta dois conceitos: a troca social e a norma da reciprocidade. 

Segundo Eisenberger, Huntington, Hutchison e Sowa (1986), estes conceitos surgem porque os 

colaboradores têm tendência a atribuir características humanas à organização, fazendo com que 

as ações e decisões dos cargos de chefia sejam vistas como ações da organização em geral e 

não apenas de quem as tomou.   

O conceito da troca social é explicado através da relação estabelecida entre o colaborador e a 

organização, com o objetivo de maximizar o ganho de recursos, isto é, uma troca de 

desempenho e dedicação, por parte do colaborador, por recompensas, intrínsecas ou 

extrínsecas, por parte da organização (Blau, 1964, citado em Eisenberger & Stinglhamber, 

2011). 

A norma da reciprocidade é um conceito que surge pelo facto dos colaboradores estarem atentos 

à forma como são tratados pela organização, reagindo favorável ou desfavoravelmente. Varia 

de individuo para para individuo, não só pelo valor moral que lhe está incutido, como pelo 

receio de ser penalizado, caso não cumpra a norma (Eisenberger & Stinglhamber, 2011).  

Os estudos de Alpkan, Bulut, Gunday, Ulusoy e Kilic (2010), Hornsby, Kuratko e Zahra (2002) 

e Quinn (1985) sugerem que o suporte organizacional é baseado em diversas combinações ou 

ferramentas organizacionais, considerando como principais: apoio da administração, alocação 

de tempo livre, estrutura organizacional, incentivos e recompensas e tolerância ao risco.  

Em relação ao apoio da administração, Kuratko, Hornsby e Bishop (2005) argumentam que os 

gestores de todos os níveis têm um papel crítico na promoção da disposição dos colaboradores 

para inovar. Através do estudo revelam que o apoio dos gestores está positivamente ligado ao 

intraempreendedorismo através da satisfação no trabalho. Alpkan et al., (2010) e Goodale, 

Kuratko, Hornsby e Covin (2011) também indicam que quanto maior o suporte dos gestores, 

maior a inovação e o desempenho da organização. 



                                                                                                                           Capítulo II- Fundamentação teórica 

26 

 

Otley (1999) argumenta que, o desenvolvimento da inovação depende do ambiente em que a 

organização está inserida e da capacidade dos gestores de criar ambientes inovadores e 

estimular ideias criativas. Logo, as organizações necessitam de ajustar-se a às condições 

ambientais, adaptando a sua estrutura organizacional através de processos e alterações internas.  

Este contexto incentiva as empresas a usar instrumentos tradicionais de controlo, com base em 

contratos explícitos, hierarquias organizacionais e motivações extrínsecas, desenvolvendo 

oportunidades de crescimento.  

Alpkan et al., (2010) através do seu modelo indicaram que os efeitos diretos individuais das 

dimensões de suporte organizacional, suporte de gestão para o desenvolvimento de ideias e 

tolerância para a tomada de riscos foram encontrados para exercer efeitos positivos sobre o 

comportamento inovador. 

A organização pode usar formação, promoção, orientação de metas para incentivar o 

comportamento inovador dos colaboradores; e deve prestar mais atenção ao capital social, 

incluíndo a relação entre superior e subordinado, o relacionamento entre os colaboradores 

comuns e o relacionamento entre colaboradores e utentes. A intenção do comportamento 

individual é influenciada pela atmosfera da organização, de modo que o colaborador inove 

ativamente se achar que está num ambiente de inovação justo, amigável e encorajador (Wang 

Shihong, et al., 2013).  

Zollo e Winter (2002) referem  que a essência das capacidades dinâmicas está em rotinas 

adaptativas, que incluem rotinas baseadas na informação. Desse modo, há que se manter e 

reformular os sistemas de controlo de gestão (SCG), adequando-os à estratégia organizacional 

(Davila, Foster & Li, 2009). 

Gestores com aversão ao risco impedem que os seus subordinados se envolvam em 

procedimentos com resultados imprevisíveis, levando à frustração dos colaboradores criativos 

e reduzindo comportamentos inovadores (Gupta, MacMillan & Surie, 2004).  

Tal como supõe a norma da reciprocidade, a perceção de condições de trabalho positivas está 

relacionada com comportamentos positivos dos colaboradores, pelo contrário, se as condições 

de trabalho são percebidas como negativas, os colaboradores retribuirão negativamente 

(Cropanzano & Mitchel, 2005; Kanten & Ülker, 2013). 
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A perceção do suporte organizacional (PSO) define-se como o conjunto de crenças globais 

desenvolvidas pelo colaborador, sobre a extensão em que a organização valoriza as suas 

contribuições e valoriza o seu bem estar (Eisenberger et al., 1986).  

A PSO está associada a algumas consequências individuais, como satisfação no trabalho e 

humor positivo, e as consequências organizacionais, incluindo comprometimento afetivo, 

desempenho e menor abstinência (Rhoades & Eisenberger, 2002).  

Shore e Wayne (1993) sustentam com base nas suas descobertas que o PSO é o mais poderoso 

preditor do Comportamento de cidadania organizacional no seu modelo teórico. 

A perceção de suporte organizacional, assim como todos os conceitos que lhe são inerentes, 

podem ser aplicados na área da saúde. Todos os colaboradores (e.g. médicos, enfermeiros, ou 

assistentes operacionais), criam expectativas em relação à organização onde trabalham, 

podendo isso afetar diretamente o seu envolvimento e comprometimento no trabalho que 

desenvolvem, o que pode ajudar ou dificultar o cumprimento dos objetivos da organização.  

Além de permitir o acesso a recursos, o suporte organizacional e a criatividade são o grau em 

que um colaborador percebe que, quando comparado com a experiência de desenvolvimento, a 

organização incentiva, respeita, recompensa e reconhece aqueles que produzem ideias criativas 

no trabalho. Se a organização oferecer altos níveis de apoio à criatividade, ela direcionará a 

atenção dos colaboradores para ser proativa ao lidar com incertezas e mudanças, gerando novas 

ideias e novas formas de fazer as coisas para se adaptar e melhorar. Isso ajudará a restaurar o 

sentido de controlo sobre o seu ambiente, e a reparar a motivação intrínseca diminuída, que 

deve resultar em níveis mais altos de criatividade (McLean, 2005). 

Choi, Lee e Yoo (2010) consideram que os colaboradores recorrem mais à criatividade se a 

organização a valoriza,  comunica esses valores e institui uma cultura que reforça esses valores 

e a sua gestão. Segundo a perspetiva de Janseen (2000), os colaboradores respondem de forma 

mais inovadora aos trabalhos propostos quando percebem que os seus esforços são 

reconhecidos e recompensados, promovendo a motivação intrínseca do colaborador. 

Rousseau, Sitkin, Burt e Camerer (1998) referem que a PSO encoraja os colaboradores a 

favorecerem uma relação de troca social com a organização durante uma troca económica 
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(Shore et al., 2006). Assim, a PSO estava positivamente relacionada com o intercâmbio social 

e negativamente relacionada com o intercâmbio económico. Os colaboradores de alto nível 

também expressaram mais confiança na organização, acreditando que os riscos podem ser 

assumidos em nome da organização sem medo de serem explorados. Em consonância com os 

processos de troca social propostos pela repetiva teoria, os colaboradores de alto nível relataram 

maior obrigação sentida direcionada às metas e objetivos organizacionais, maior 

comprometimento afetivo e maior expectativa de que o alto desempenho será recompensado.  

Notavelmente, a teoria do apoio organizacional previu com sucesso as magnitudes relativas de 

diferentes relações, influências de variáveis de processo e efeitos mediacionais. 

Kurtessis et al., (2017) consideram como consequências, a orientação do colaborador em 

relação à organização e ao trabalho, desempenho e bem estar. Os resultados indicam que 

existem várias formas de transmitir aos colaboradores que a organização se preocupa com seu 

bem estar e valoriza as suas contribuições. Aspetos de suporte de gestão, justiça, práticas de 

recursos humanos e condições de trabalho foram todos relacionados à PSO. Tal sugere que 

muitos elementos da relacão dos colaboradores com a organização influenciam a percepção que 

os colaboradores têm da posição favorável ou desfavorável da organização em relação a eles. 

Os resultados sugerem que a PSO desempenha um papel central na relação colaborador 

organização e tem implicações importantes para melhorar o bem estar dos colaboradores e a 

orientação favorável para a organização.  

Segundo o estudo de Lee e Hong (2014), os gestores das organizações de saúde, devem analisar 

fatores individuais e organizacionais para desenvolver o comportamento inovador dos 

colaboradores, bem como, construir uma cultura, um sistema organizacional e desenvolver 

estratégias práticas.  

Assim, para alcançar o comportamento inovador torna-se fundamental que as organizações  

estabeleçam metas e objetivos e os colaboradores devem ser instruídos e incentivados a 

compartilhar inovações com seus colegas. 

O suporte organizacional influencia as atitudes e o comportamento no trabalho (Weiss, 2002). 

Verificou-se que o apoio da gestão de topo influencia comportamento de cidadania 

organizacional, absenteísmo, rotatividade e desempenho no trabalho (Feather & Rauter, 2004).  
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O estudo de Yu, Mai,Tsai e Dai (2018) apresenta o suporte organizacional e a motivação como 

impulsionadores para a geração e a implementação de novos métodos, de modo a desenvolver 

o comportamento inovador. 

O estudo de Palazzeschi, Bucci e Di Fabio (2018) refere a importância de refletir e estudar 

novas formas de liderança em relação ao comportamento inovador e a sua eficácia em diferentes 

contextos de suporte organizacional. O estudo de Çinar e Toker (2019) sugerem que a criação 

de espaços sociais nas organizações de Saúde tem um efeito positivo nos comportamentos 

inovadores dos colaboradores.  

A pesquisa de Qi, Liu, Wei e Hu (2019) revela consistência com a teoria do suporte 

organizacional. A liderança inclusiva estava positivamente relacionada com o CI dos 

colaboradores e que a PSO era sua mediadora, isto é quando os empregados percebem que as 

organizações revelam inclusão às suas ideias novas, sentem-se valorizados e desencadeia o 

aumento da inovação. Neste sentido propomos as seguintes hipóteses de investigação: 

H4: O suporte organizacional influencia o comportamento inovador 

H5: O suporte organizacional influencia os outputs de inovação 

 

Após o estudo das diversas dimensões procuramos identificar quais as variáveis 

sociodemográficas e profissionais que podem influenciar o comportamento inovador e a 

inovação. 

A relevância do comportamento inovador para o sucesso organizacional levou ao estudo dos 

principais antecedentes individuais, relacionados ao trabalho e organizacionais. Pesquisas sobre 

diferenças na inovação entre homens e mulheres mostraram resultados inconclusivos. Bledow, 

Frese, Anderson, Erez e Farr (2009) e Zhou e Hoever (2014) apelam para a combinação de 

características contextuais e pessoais em pesquisas sobre inovação sugerem que caminhos e 

variáveis que levam à inovação entre homens e mulheres podem ser diferentes.  

Os resultados do estudo de Afsar, Cheema e Saeed (2018) sugerem que a compatibilidade entre 

os valores pessoais e organizacionais é um ingrediente essencial na vida pessoal, social e 
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profissional. Os enfermeiros capacitados psicologicamente podem responder de forma mais 

eficaz para demonstrar comportamentos inovadores em ambientes de trabalho de saúde pública. 

O género feminino em enfermagem demonstra atos de inovação com mais frequência. 

 Carlucci et al., (2019), consideram que o comportamento inovador dos profissionais de saúde 

desempenha um papel fundamental na inovação. Os determinantes do comportamento inovador 

não são completamente detetados e há uma procura por evidências empíricas adicionais sobre 

os fatores de nível organizacional que influenciam a inovação do individuo, e.g. aspetos sociais, 

administrativos, demográficos, profissionais e educacionais. Djellal e Gallouj (2006) 

consideram, que a difusão da inovação depende do tipo de inovação em questão e de fatores 

como a existência de especialistas com formação específica, do grau de aceitação da inovação 

na população em geral (pela classe médica), influenciada por questões cognitivas, 

sociodemográficas e fatores organizacionais. No estudo de Pons, Ramos e Ramos (2016), o 

género moderou a relação entre a geração de novas ideias com o nível académico e o 

comprometimento organizacional, e entre a promoção de ideias com exigências de trabalho e 

influência idealizada. Maiores exigências de emprego estimulam a promoção de ideias entre os 

homens. Os resultados sugerem que a inovação entre as mulheres parece ser mais sensível à 

influência da liderança e requer mais apoio social, ao passo que exigências mais elevadas de 

emprego são prejudiciais. Tais resultados sugerem que a inovação está mais relacionada a 

variáveis intrínsecas (como autoconfiança, empowerment e processos sociais) entre as 

mulheres, ao passo que, para os homens, parece estar mais relacionada às exigências de 

trabalho. 

Rufaidah (2017) considera que as atividades de inovação são altamente dependentes dos 

indivíduos que as realizam, seja como gestor ou como colaborador. Assim, formulamos as 

seguintes hipóteses: 

H6: As variáveis sociodemográficas e profissionais influenciam o comportamento 

inovador 

H7: As variáveis sociodemográficas e profissionais influenciam os outputs de inovação 
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2.5 Proposta de um modelo de investigação 

Com base na revisão de literatura efetuada nos pontos anteriores e tendo em consideração o 

objetivo geral, na Figura 4, representa-se uma proposta de modelo conceptual de investigação.  

 

Fonte: Própria 

Figura 4 - Modelo conceptual de investigação

 

 

 

 

 

   

 

     Figura n -  

Variáveis 

sociodemográficas 

e profissionais 

Comportamento 

Inovador 

Suporte 

Organizacional 

Outputs da 

Inovação 

Suporte  de 

Gestão 
H2 

H6 
H3 

H4 

H1 

H7 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Dados e metodologia 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Capítulo III- Dados e metodologia 

33 

 

A definição da metodologia para Barañano (2004) consiste no planeamento da investigação, 

que apresenta como principal objetivo evitar que no final do processo de investigação se 

constate que as evidências e dados recolhidos não permitem responder às questões  

inicialmente delineadas. 

Vaz Freixo (2009) refere que a investigação científica permite observar situações em 

contextos reais e comprovar a possibilidade de serem alteradas ou adaptadas a outros 

contextos, aplicando métodos sistemáticos e racionais, como ferramentas de apoio ao 

investigador.  

 

3.1 Tipo de estudo 

Considerando o estudo e a informação que é necessária recolher, a  metodologia usada é de 

abordagem quantitativa, com recurso a questionários em papel, dirigidos aos colaboradores 

de todas as categorias profissionais  da ULSNE (Médicos, Enfermeiros, TSDT, TS, TSS, AT 

e AO). 

Tendo em conta as características e objetivos de estudo, trata-se de um estudo descritivo-

correlacional porque pretendemos conhecer e compreender as dimensões que caracterizam 

o processo, para tal usamos pesquisa bibliográfica pertinente ao assunto, abrangendo artigos 

científicos nacionais e internacionais publicados entre 1934 e 2019. 

 Recorre-se a estudos do tipo descritivo quando se pretende descrever e explorar uma 

determinada situação, são caraterizados pela possibilidade de descriminarem conceitos que 

eventualmente relacionados com o fenómeno em estudo (Fortin, 2003).  

Freixo (2009) define como estudo correlacional, todo aquele que permite medir o nível e o 

sentido da relação entre duas ou mais variáveis, que podem ser sujeitas a procedimentos 

estatísticos do tipo: descritivos (cálculo de médias, modas, medianas, variâncias, desvios 

padrão, quartis, mínimos e máximos); ou inferencial (testes estatísticos para confirmação ou 

infirmação das hipóteses estatísticas). 
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É considerado um estudo transversal, pois é realizado apenas num determinado tempo 

(Fortin, 2003). A recolha de informação que visa examinar um grupo de sujeitos em relação 

a determinada opinião é realizada num único momento. 

 

3.2 Instrumento de recolha de dados 

Fortin (2009) considera que o questionário é um instrumento de medida que permite 

converter os objetivos do estudo com variáveis mensuráveis. Assim, permite à organização, 

controlo de dados e enviesamentos possíveis, de modo a que as informações pretendidas 

sejam recolhidas com rigor, sendo instrumento rápido, flexível no tempo e no espaço.  

A medição das variáveis será realizada através de um questionário, elaborado com base no 

estudo de Lukes e Stephan (2017), que desenvolveram um modelo de comportamento 

inovador dos colaboradores, conceptualizando como distinto dos resultados da inovação e 

como um comportamento multifacetado, em vez de uma simples contagem de “atos 

inovadores”. Os comportamentos inovadores individuais como uma micro-fundação do 

intraempreendedorismo empresarial que é incorporado e influenciado por fatores 

contextuais, como suporte de gestão e organizacional para a Inovação. O questionário foi 

construído a partir de uma revisão de escalas de comportamento inovadores de funcionários 

e considerações teóricas, os autores desenvolvem e validam o Inventário de Comportamento 

Inovador (IBI) e o Inventário de Suporte à Inovação (ISI). 

Estas escalas, permitiram a Luke e Stephan (2017) uma compreensão mais aprofundada das 

importantes micro-fundações e a identificação de pontos fortes e fracos que sustentam o 

comportamento dos colaboradores e a inovação nas organizações. Os inventários revelam 

confiabilidade, validade fatorial, critério convergente e discriminante, bem como 

equivalência transcultural.  

Assim, neste estudo o questionário elaborado apresenta três partes, para medição das 

variáveis em estudo, nomeadamente Comportamento inovador/Inovação, Suporte de gestão 

e Suporte organizacional,  mais a caracterização sociodemografica e profissional. 
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 Foram definidas como variáveis dependentes o comportamento inovador e a inovação e 

como variáveis independentes, o comportamento inovador, suporte de gestão e suporte 

organizacional. 

Consideramos como variavéis moderadoras as variáveis sociodemográficas (género e idade) 

e as variáveis profissionais, (unidade de Saúde, ensino superior).  

O comportamento inovador é constituído por 20 itens, divididos em 6 dimensões: geração 

de ideias constituída por 3 itens (Lukes & Stephan, 2017),  pesquisa de ideias com 3 itens, 

comunicação das ideias com 4 itens, envolvimento dos outros com 3 itens (Howell et al., 

2005), superação de obstáculos com 4 itens (Howell, Shea & Higgins, 2005), implementação 

das ideias com 3 itens (Scott & Bruce, 1994); e os outputs de inovação com 3 itens, 

relacionados com a frequência e sucesso dos resultados (Lukes & Stephan 2017). Os 

suportes da gestão e organizacional foram utilizados os itens do questionário elaborado por 

Åmo (2006) e por Lukes e Stephan (2017), constituído por 6 e 4 itens respetivamente. 

Os itens que constituem as dimensões foram medidos através da utilização de uma escala de 

Likert de 5 pontos, em que (1) Discordo plenamente; (2) Discordo; (3) Indeciso; (4) 

Concordo; (5) Concordo plenamente. 

Foi pedido aos colaboradores que assinalassem o seu nível de concordância relativamente às 

afirmações. Valores mais elevados correspondem a um maior comportamento inovador e 

inovação, bem como melhores resultados nos suportes de gestão e organizacional.  

O questionário com as variáveis complementa-se com dados sociodemográficos e 

profissionais, nomeadamente: o género, a idade, o estado civil, as habilitações académicas, 

profissão, formação na área da gestão, tipo de vínculo à organização, número de anos de 

experiência profissional e de gestor/coordenador, unidade. 
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3.3 Procedimento de recolha de dados 

Considerando o preconizado na Declaração de Helsínquia e na Convenção de Oviedo, foi 

elaborado o Consentimento informado (Anexo A) para o presente estudo foi solicitada 

autorização ao Presidente do Conselho de Administração da ULSNE (Anexo B), tendo sido 

discutida e alvo de parecer pela Comissão de Ética, culminando a autorização em sede de 

Reunião do Conselho de Administração, para a aplicação e realização do estudo na ULSNE 

(Anexo C). A aplicação do instrumento de recolha (Anexo D) de dados decorreu durante os 

meses de Fevereiro a Abril de 2019, nas unidades hospitalares e centros de Saúde da ULSNE. 

 

3.4 Amostra e dados 

A ULSNE é constituída por 1876 profissionais divididos por três Unidades Hospitalares e 

catorze Centros de Saúde. A população foi seleccionada através de critérios de inclusão, tais 

como: colaborador da organização (ULSNE) e preenchimento completo do questionário. No 

total foram recolhidos 710 questionários válidos que cumpriram  requisitos assumidos pelos 

critérios de inclusão na íntegra, e 9 anulados pelo seu não cumprimento. O anonimato foi 

respeitado, para garantir os princípios éticos e os dados foram tratados confidencialmente. 

Os quadros seguintes, representam o número de colaboradores divididos pelas unidades de 

Saúde e respetivas categorias profissionais. 

 

               Quadro 2 - Divisão dos colaboradores pelas Unidade de Saúde 

UNIDADES Nº 

Cuidados de Saúde Primários 606 

UH Bragança 731 

UH Macedo de Cavaleiros 231 

UH Mirandela 308 

TOTAL 1876 

                             Fonte: Responsável dos Recursos Humanos da ULSNE 
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               Quadro 3 - Distribuição dos colaboradores por categorias 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS Nº 

Médicos 203 

Médicos em pré carreira 109 

Enfermeiros 653 

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 129 

Técnicos Superiores de Saúde 19 

Técnicos Superiores 55 

Informáticos 15 

Assistentes técnicos 267 

Assistentes Operacionais 417 

Conselho de Administração 5 

Pessoal dirigente 4 

TOTAL 1876 

Fonte: Responsável dos Recursos Humanos da ULSNE 

 

3.4.1  Caraterização da ULSNE 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) surgiu com a reestruturação política portuguesa na 

década de 70. A partir dos anos 90 verifica-se uma reforma das instituições e serviços, com 

a aplicação de novos modelos de gestão para responder de forma mais eficiente às 

necessidades da população. Uma mudança foi a criação de Unidades Locais de Saúde em 

1999, com a ligação entre cuidados de Saúde primários e hospitalares. Procedeu-se à 

reeorganização do sistema de Saúde numa perspetiva organizacional, através das condições 

de integração dos cuidados, coletivizando os problemas e partilhando responsabilidades e 

recursos. 

Em 2002, através da aprovação da Lei nº 27/2002, de 8 de novembro, institucionalizou-se a 

empresarialização das ULS, através da aprovação, do novo Regime Jurídico da Gestão 

Hospitalar.  

Atualmente existem sete (7) ULS, designadamente: A ULSM (Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos), surgiu em 1999, a ULSNA (Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano), em 
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2007, ULSAM (Unidade Local de Saúde do Alto Minho), ULSBA (Unidade Local de Saúde 

do Baixo Alentejo), e ULSG (Unidade Local de Saúde da Guarda), foram criadas em 2008. 

Em 2010 surgiu a ULSCB (Unidade Local de Saúde de Castelo Branco) e em 2011, a 

ULSNE (Unidade Local de Saúde do Nordeste), a qual é contextualizada na investigação. 

Assim, a ULSNE, foi criada a 2 de junho de 2011, através do Decreto-Lei nº 67/2011, por 

integração do Centro Hospitalar do Nordeste, EPE (CHNE) e do ACES Alto Trás-os-Montes 

I – Nordeste (ACES Nordeste) numa única entidade, de direito público de natureza 

empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. É constituída pela 

Unidade Hospitalar de Bragança, Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros, Unidade 

Hospitalar de Mirandela e o ACES Alto Trás-os-Montes I - Nordeste. O agrupamento 

abrange 14 Centros de Saúde (CS), entre eles: CS de Alfândega da Fé, de Bragança (Sé e 

Santa Maria), de Carrazeda de Ansiães, de Freixo de Espada à Cintra, de Macedo de 

Cavaleiros, de Miranda do Douro, de Mirandela (I e II), de Mogadouro, de Torre de 

Moncorvo, de Vila Flor, de Vimioso e Vinhais. 

Os Cuidados de Saúde Primários são constituídos por quinze Unidades de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP), doze Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), uma 

Unidade de Saúde Pública, dois Serviços de Urgência Básica (SUB) e ainda duas Equipas 

Coordenadoras Locais (ECL) da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.  

A ULSNE está localizada no distrito de Bragança, representando cerca de 3,71% da 

população da região norte (3.666.234 habitantes) correspondendo a uma densidade 

populacional de 21 hab./km2, distribuídos por 12 municípios e 236 freguesias. 

Esta Unidade tem como visão, a aposta na excelência ao nível da prestação de cuidados, 

numa perspectiva de integração vertical dos diferentes níveis de cuidados de Saúde, em 

articulação com os recursos comunitários existentes, colocando o utente no centro da sua 

atividade. Tem como base os seguintes valores: Ética, Competência e Cooperação, 

Qualidade, Compromisso com o Cidadão, Humanização, Responsabilidade Social e 

Ambiental. O financiamento é per capita, o que é muito limitador pois representa o quinto 

maior distrito do País, com grande índice de envelhecimento dos utentes, que necessitam de 
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cuidados de Saúde e que obrigam frequentemente a custos acrescidos pela necessidade de 

deslocações. A Saúde é encarada culturalmente como um bem precioso e faz parte do direito 

dos cidadãos. Ao longo do tempo a preocupação com a Saúde tem ditado a procura. A 

investigação e o poder dos média interferem com a procura de cuidados e o tipo de resposta 

que o utente espera. Tem procurado acompanhar a inovação tecnológica tendo em conta os 

constrangimentos orçamentais. 

A estrutura organizacional é baseada no Decreto-lei n.º18/2017 de 10 de fevereiro de 2017 

e encontra-se organizada nas seguintes áreas funcionais:  

• Cuidados de Saúde: Saúde Primários; Hospitalares; Integrados; Urgência, 

Emergência e Intensivos; Continuados e Paliativos;  Saúde Pública.  

• Apoio: Clínico e Técnico; Gestão e Logística.  

A organização interna de cada uma destas áreas é suportada por uma estrutura que pode 

incluir quatro tipos de unidades: departamentos, serviços, unidades funcionais e gabinetes. 

O tema dos recursos humanos em Saúde (RHS) é abordado nos Relatórios Primavera (OPSS, 

2018) com diferentes níveis de aprofundamento, mas crentes que  desempenham um papel 

fundamental no funcionamento dos sistemas de Saúde. Os RHS garantem a ligação entre os 

princípios ético-jurídicos presentes no direito à proteção da Saúde e às experiências 

quotidianas das pessoas, o acesso universal e equitativo a cuidados da dignidade do cidadão, 

não obstante representam uma parte importante do investimento no setor da Saúde. 

Recorremos à análise dos Relatórios Primavera, por ser sintética e focada em aspetos que os 

autores consideram relevantes para o debate público e político sobre RHS em Portugal e 

como contributo para a investigação em si. A evidência destaca a importância da boa gestão 

pública dos recursos humanos (pela responsabilidade de empregador e de prestador de 

cuidados) e o facto da despesa com o capital humano em Portugal estar abaixo, quando 

comparado com países desenvolvidos. Apresentam como principais constrangimentos a falta 

de autonomia de gestão dos ACES, a falta de governação clínica e de Saúde, a falta de uma 

gestão descentralizada e participada através dos concelhos da comunidade, a falta de 

investimento nas USP, a escassez de TSDT, TSS, TS (técnicos de Saúde oral, psicólogos, 
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nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros) e a ineficiente gestão de 

recursos e de profissionais de Saúde, indispensáveis em CSP. A redução dos efetivos 

associada à alteração da lei laboral para as 35h/semana reflete a necessidade imediata de 

reforço do número de todos os profissionais, e a ULSNE não é execeção. 

Segundo OPSS (2019) o espírito de equipa tem de ser construído por profissionais que 

valorizem a competência, a produtividade e os resultados. A qualidade tem de ser 

remunerada e as boas práticas recompensadas. Pagar pelas titulações profissionais é básico; 

o essencial está no trabalho diferenciado que tem de ser valorizado, recompensado e 

reconhecido.  

 

3.5  Procedimentos da análise de dados 

Após a recolha de dados procedeu-se ao seu tratamento estatístico, o qual foi processado 

com a ajuda do programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 21. Para 

tratamento da informação fornecida pelos dados foram utilizadas técnicas da estatística 

descritiva e inferencial. Na caraterização dos resultados utilizou-se Tabelas de frequências 

relativas e absolutas e também representação gráfica.  

Para a avaliação das propriedades psicométricas das variáveis latentes de 1ª ordem do 

comportamento inovador para a análise do modelo de medida e do modelo estrutural 

recorreu-se ao software Amos (v.21, SPSS INc, Chicago, IL) usando o método da máxima 

verosimilhança aplicado aos itens originais. Considerou-se na análise do ajustamento os 

resultados obtidos: para o comparative fit índex (CFI) que deve ser superior a 0,9, para o 

Parsimony  Gooddness of Fit Index que deve ser superior a 0,6 e para o root mean square 

error of approximation (RMSEA) que deve ser inferior a 0,10, de modo a considerar a 

qualidade do ajustamento boa. Ainda na análise fatorial confirmatória é pertinente avaliar a 

fiabilidade e validade dos instrumentos de medida. A fiabilidade do instrumento refere-se à 

propriedade de consistência e reprodutividade da medida (Marôco, 2010, p.174). Um 

instrumento diz-se fiável se mede de forma consistente e reprodutível uma determinada 

característica ou fator interessante. Utilizam-se como medidas de fiabilidade o coeficiente 
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alpha de Cronbach e a fiabilidade compósita. Esta última reúne maior consenso entre os 

diferentes autores, estima a consistência interna dos itens reflexivos do fator ou constructo, 

indicando em que estes são, consistentemente, manifestações do fator latente. Considera-se 

que valores de fiabilidade compósita acima de 0.7 indicam uma fiabilidade do constructo 

apropriada. Para valores de alpha de Cronbach entre 0,7 e 0,8 a consistência interna é 

razoável, valores entre 0,8 e 0,9 a consistência é boa e valores acima de 0,9 a consistência é 

muito boa (Pestana, 2005). A validade é a propriedade do instrumento ou escala de medida 

que avalia se esta mede e é a operacionalização do constructo latente que, realmente, se 

pretende avaliar. A validade é composta por três componentes: fatorial, convergente e 

discriminante. A validade fatorial é geralmente avaliada pelos pesos fatoriais 

estandardizados, é usual assumir que se estes são no mínimo 0.5, o fator apresenta fiabilidade 

fatorial. O quadrado dos pesos fatoriais estandardizados designa a fiabilidade individual do 

item, esta é apropriada se o valor obtido for pelo menos de 0.25. A validade convergente 

ocorre quando os itens são reflexo de um fator, ou seja, saturam fortemente nesse fator, ou 

seja, o Comportamento dos itens é essencialmente explicado por esse fator. Esta validade é 

avaliada através da variância extraída média (VEM), se esse valor é de pelo menos 0.5 então 

tem-se validade convergente adequada. Por sua vez, a validade discriminante avalia se os 

itens que refletem um fator não estão correlacionados com outros fatores. O Critério de 

Fornell- Larcker demonstra a validade discriminante através do cálculo dos coeficientes de 

correlação dos construtos que devem apresentar valores estatisticamente significativos e os 

valores da raiz quadrada da VEM que devem ser superiores às correlações entre os construtos 

(Hair et al., 2010). 
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4.1 Caraterização da amostra 

 No estudo participaram 710 colaboradores das unidades de saúde do distrito de Bragança. 

Na Tabela 1 apresenta-se a caraterização sociodemográfica dos mesmos. Observa-se maior  

número de colaboradores do género feminino, compreendidos entre 31 a 40 anos, casados 

ou em união de facto, apresentam licenciatura em enfermagem, com vínculo de carácter 

definitivo e experiência profissional entre de 10 a 19 anos. 

Tabela 1 - Caraterização sociodemográfica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Variáveis n % 

Género 
Masculino 151 21,3% 
Feminino 559 78,7% 

Total 710 100% 

Idade 

Até 30 anos 67 9,4% 

De 31 a 40 anos 214 30,1% 
De 41 a 50 anos 207 29,2% 

De 51 a 60 anos 172 24,2% 

Superior a 60 anos 50 7,0% 
Total 710 100% 

Estado civil 

Solteiro 155 21,8% 
Casado/União de facto 502 70,7% 

Viúvo  16 2,3% 

Divorciado/Separado 37 5,2% 
Total 710 100% 

Habilitações 

literárias 

Ensino Básico 47 6,6% 
Ensino Secundário 224 31,5% 

Bacharelato 27 3,8% 

Licenciatura 258 36,3% 
Pós-graduação 56 7,9% 

Mestrado 95 13,4% 
Doutoramento 3 0,3% 

Total 710 100% 

Profissão exercida 

Médico 78 11,0% 

Enfermeiro 303 42,7% 

Técnico superior de Diagnóstico 

e Terapêutica 

86 12,1% 
Assistente Técnico 118 16,6% 

Assistente Operacional 95 13,4% 
Outro 30 4,2% 

Total 710 100% 

Tipo de Vínculo 

Carácter definitivo 631 88,9% 
Contrato a termo 61 8,6% 

Prestação de serviços 18 2,5% 
Total 708 100% 

Experiência 

profissional 

Inferior a 10 anos 125 17,6% 
De 10 a 19 anos 241 33,9% 

De 20 a 29 anos 210 29,6% 

Pelo menos 30 anos 134 18,9% 
Total 710 100% 
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Na Tabela 2 apresenta-se uma breve caraterização da experiência na gestão. Dos 

profissionais inquiridos 12,3% (87) afirmam possuir formação na área da gestão. Destes 

8,0% (7) referem que a formação foi em gestão e administração hospitalar, 56,3% (49) refere 

que a sua formação foi em gestão dos serviços de Saúde e 35,6% (31) formação em gestão 

não especializada em saúde. Independentemente da formação ou não em gestão 92 dos 

inquiridos já exerceu ou exerce cargo de gestão, sendo que em 57,6% (53) dos casos essa 

experiência é inferior a 10 anos; em 28,3% (26) essa experiência entre 10 a 19 anos e em 

14,1% (13) dos casos é de pelo menos 20 anos. 

Tabela 2 - Caraterização da experiência na gestão 

Variáveis n % 

Possui formação na área 

da gestão 

Sim 87 12,3% 

Não 623 87,7% 

Total 710 100% 

Qual formação? 

Gestão e administração 

hospitalar 
7 8,0% 

Gestão dos serviços de Saúde 49 56,3% 

Gestão (outros) 31 35,6% 

Total 87 100% 

Experiência profissional 

como gestor/coordenador 

Inferior a 10 anos 53 57,6% 

De 10 a 19 anos 26 28,3% 

Pelo menos 20 anos 13 14,1% 

Total 92 100% 

 

O Gráfico 1 representa a distribuição dos colaboradores pelas respetivas unidades 

hospitalares e  centros de Saúde. Observa-se a Unidade hospitalar de Bragança com maior 

representatividade (42,96%), seguida da Unidade de Mirandela (13,80%), Unidade de 

Macedo de Cavaleiros (9,86%),  CS Bragança (8,31%), CS Macedo de Cavaleiros (4,65%), 

CS Torre de Moncorvo (3,66%), CS Miranda do Douro ( 2,82%), CS Mirandela (2,54%) e 

os restantes CS apresentam valores similares entre eles. 
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Gráfico 1 – Unidade de Saúde onde exerce atividade 

De acordo com o agrupamento entre centros de Saúde e hospitais, apresenta-se o gráfico 2. 

Observa-se que 66,62% (473) dos colaboradores exerce atividade nos hospitais e 33,38% 

(237) nos centros de Saúde. 

 

Gráfico 2 – Distribuição pelos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares 

42,96%

9,86%

13,80%

8,31%

1,55%

1,97%

2,82%

4,65%

2,54%

1,13%

2,25%

1,27%

1,97%

3,66%

1,27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

U.H. Bragança

U.H. Macedo de Cavaleiros

U.H. Mirandela

C.S. Bragança

C.S. Vinhais

C.S. Vimioso

C.S. Miranda do Douro

C.S. Macedo de Cavaleiros

C.S. Mirandela

C.S. Alfândega da Fé

C.S. Carrazeda de Ansiães

C.S. Vila Flor

C.S. Mogadouro

C.S. Torre de Moncorvo

C.S. Freixo de Espada à Cinta

237; 33,38%

473; 66,62%

Centro de Saúde Hospital



                                                                                              Capítulo IV- Apresentação e análise dos resultados 

46 

 

4.2 Caraterização das variáveis 

Na Tabela 3 observa-se que em termos de suporte de gestão os inquiridos apresentam valor 

médio de 3,62 pontos com desvio padrão de 0,83 pontos a partir do mínimo de 1 e máximo 

de 5 pontos. Pode-se afirmar que existe moderada concordância em termos de gestão e que 

50% dos inquiridos registaram nesta dimensão pelo menos 3,83 pontos. Relativamente ao 

suporte organizacional observa-se que o valor médio, 2,83 pontos com desvio padrão de 0,93 

pontos, está abaixo do teoricamente esperado (3) o que revela alguma discordância no modo 

de funcionamento da organização. Regista-se também que o valor da mediana é 3, ou seja, 

50% dos inquiridos manifestaram opinião global sobre o suporte organizacional até três 

pontos. Por outro lado, o comportamento inovador apresenta valor médio de 3,87 pontos 

com desvio padrão de 0,48 pontos o que se traduz em procura de inovação. Tal facto também 

é reforçado pelo valor da mediana, 3,84 pontos e do 1º quartil, 3,58 pontos, ou seja, 75% dos 

inquiridos manifestaram pontuação no comportamento inovador de pelo menos 3,58 pontos. 

Tabela 3- Caraterização das dimensões: Suporte de gestão, organizacional e Comportamento inovador 

 Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

1º 

quartil 
Mediana 

3º 

quartil 

Suporte Gestão 1,00 5,00 3,62 0,83 3,17 3,83 4,00 

Suporte 

Organizacional 
1,00 5,00 2,83 0,93 2,25 3,00 3,50 

Comportamento 

Inovador 
2,47 5,00 3,87 0,48 3,58 3,84 4,16 

A representação em diagrama de extremos e quartis (Anexo E) permite visualizar a 

distribuição dos resultados de cada uma das variáveis em estudo. Assim sendo, observa-se 

que o suporte de gestão apresenta os seus resultados concentrados acima de 3 pontos, o 

suporte organizacional regista alguma dispersão e variabilidade de resultados com maior 

concentração abaixo de 3,5 pontos. Por outro lado, o comportamento inovador está muito 

concentrado e acima de 3,5 pontos. 

Nas dimensões do comportamento inovador observa-se que geração de ideias e procura de 

ideias os valores médios obtidos foram os mais elevados, enquanto que nas dimensões 

implementação e superação de obstáculos os valores médios registados foram os mais 

baixos, embora superiores ao valor médio teórico. 
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Tabela 4 - Caraterização do Comportamento Inovador 

Dimensão Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 

1º 

quartil 
Mediana 3º 

quartil 

Geração de 

ideias 
2 5 4,12 0,52 4,00 4,00 4,33 

Procura de 

ideias 
2 5 4,19 0,51 4,00 4,00 4,67 

Comunicação de 

ideias 
2 5 3,83 0,59 3,50 3,75 4,25 

Implementação 1 5 3,70 0,70 3,33 4,00 4,00 

Envolvimento 1 5 3,86 0,70 3,50 4,00 4,00 

Superação de 

obstáculos 
1 5 3,61 0,71 3,25 3,75 4,00 

No suporte de gestão verifica-se que me termos médios os valores obtidos em todos os itens 

estão acima do valor médio teórico esperado (3). Inclusive 75% dos indivíduos registou em 

pontuação de pelo menos três pontos em cada intem. Tais resultados indicam 

concordância/satisfação nesta dimensão.  

Tabela 5- Caraterização do Suporte de Gestão 

Item Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 

1º 

quartil 
Mediana 3º 

quartil 

SupG1 1 5 3,62 1,00 3,00 4,00 4,00 

SupG2 1 5 3,74 0,92 3,00 4,00 4,00 

SupG3 1 5 3,62 0,98 3,00 4,00 4,00 

SupG4 1 5 3,61 0,95 3,00 4,00 4,00 

SupG5 1 5 3,68 0,87 3,00 4,00 4,00 

SupG6 1 5 3,47 0,97 3,00 4,00 4,00 

No suporte organizacional os valores médios obtidos nos itens foram inferiores ao valor 

teórico, com exceção do item SupOrg4 que está ligeiramente acima de 3.  

Tabela 6- Caraterização do Suporte Organizacional 

Item Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 

1º 

quartil 
Mediana 3º 

quartil 

SupOrg1 1 5 2,63 1,07 2,00 3,00 3,00 

SupOrg2 1 5 2,77 1,01 2,00 3,00 3,00 

SupOrg3 1 5 2,76 1,05 2,00 3,00 4,00 

SupOrg4 1 5 3,19 1,09 2,75 3,00 4,00 
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4.3 Avaliação das propriedades psicométricas das variáveis latentes de 1ª ordem do 

comportamento inovador 

No sentido de preparar os dados para análise, procedeu-se ao estudo da normalidade 

univariada, recorrendo às medidas de achatamento (kurtosis) e de assimetria (skewness), 

assim como a identificação de eventuais valores aberrantes (outliers), tendo-se eliminando 

os valores causadores de perturbação. De modo geral, para todos os construtos, os valores 

absolutos da assimetria e do achatamento encontram-se dentro dos limites propostos por 

Kline (2005) (maior valor de assimetria de -0,929 e de achatamento de 2,564). De acordo 

com Marôco (2010) dado um conjunto de variáveis que apresentam distribuição normal 

univariada então a distribuição condicionada das variáveis é normal multivariada. 

Após a verificação preliminar dos dados, foi realizada uma análise dos construtos e seus 

indicadores e uma averiguação sobre a unidimensionalidade, fiabilidade e validade 

convergente e discriminante das escalas de medida através da análise fatorial confirmatória. 

Para o processo de estimação foi utilizado o método da máxima verosimilhança. A dimensão 

da amostra é superior aos mínimos referenciados por vários autores (Hair, Black, Babin &  

Anderson, 2010). O modelo de medida é do tipo refletivo, havendo pelo menos três 

indicadores por constructo (Marôco, 2010). Assim sendo, assegurou-se o uso adequado da 

técnica SEM (Modelos de equações estruturais). 

O modelo estimado apresentou um ajustamento bom, segundo os indicadores da qualidade 

do ajustamento utilizados 𝐶𝐹𝐼 = 0.941;  𝑃𝐺𝐹𝐼 = 0.674;  𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0.059; GFI = 0,899; 

PCFI = 0,806. 

A validade convergente, fiabilidade compósita (FC) e variância extraída média (VEM) 

foram calculadas para o modelo de medida, conforme se apresenta na Tabela 8. 

Relativamente à fiabilidade dos construtos observa-se que os valores da fiabilidade 

compósita variam entre 0,778 e 0,907 que ultrapassam o ponto de corte de 0,70 considerado 

aceitável por diversos autores (Hair et al., 2010; Kline, 2005). A fiabilidade medida pelo 

coeficiente de alpha de Cronbach é também indicador de bons resultados dado que o mínimo 

observado foi de 0,687. Quanto à fiabilidade individual dos itens, todos os coeficientes 
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estandardizados apresentam valores superiores a 0,5 (Tabela 7), após exclusão do item 

INVOL2, o que se traduz em fiabilidade fatorial. O quadrado dos pesos fatoriais 

estandardizados designa a fiabilidade individual do item, esta é apropriada se o valor obtido 

for pelo menos de 0,25 o que se verifica neste estudo (Tabela 7). A validade convergente 

ocorre quando os itens são reflexo de um fator, ou seja, saturam fortemente nesse fator, isto 

é, o comportamento dos itens é essencialmente explicado por esse fator. Esta validade é 

avaliada através da variância extraída média (VEM), se esse valor é de pelo menos 0,5 então 

tem-se validade convergente adequada. Observa-se, Tabela 7 que os valores de VEM variam 

entre 0,568 e 0,710 o que se traduz na verificação da validade convergente.  

Tabela 7 – Estatísticas do modelo Comportamento inovador 

Itens de cada constructo CE CE2 

IDEAGEN – Geração de Ideias   

IDEAGEN1 - Procuro novas formas de fazer as coisas no trabalho 0,688*** 0,473 

IDEAGEN2 - Prefiro trabalho que exija ideias originais 0,685*** 0,469 

IDEAGEN3 - Quando algo não corre bem no trabalho, tento encontrar uma nova solução 0,618*** 0,382 

IDEASEA – Procura de Ideias   

IDEASEA1 - Tento obter novas ideias dos colegas ou parceiros de negócio 0,655*** 0,429 

IDEASEA2 - Tenho interesse em saber como as coisas são feitas noutros locais para poder usar 

essas ideias no meu próprio trabalho 

0,663*** 0,440 

IDEASEA3 - Procuro novas ideias de outras pessoas para tentar implementar as melhores 0,750*** 0,563 

IDEACOM – Comunicação de ideias a parceiros/colaboradores   

IDEACOM1 - Quando tenho uma ideia nova tento convencer os meus parceiros/colaboradores 

a implementá-la 

0,631*** 0,398 

IDEACOM2 - Quando tenho uma ideia nova tento obter o apoio dos meus 

parceiros/colaboradores 

0,633*** 0,401 

IDEACOM3 - Tento mostrar aos meus parceiros/colaboradores o lado positivo das novas 

ideias 

0,720*** 0,518 

IDEACOM4 - Quando tenho uma ideia nova, tento envolver as pessoas adequadas 0,766*** 0,587 

IMPL – Início da Implementação   

IMPL1 - Projeto planos e momentos adequados para implementar as novas ideias 0,792*** 0,627 

IMPL2 - Procuro os fundos necessários para a implementação das novas ideias 0,750*** 0,563 

IMPL3 - Para implementar as novas ideias, procuro as novas tecnologias, processos e 

procedimentos 

0,726*** 0,527 

INVOL – Envolvimento de parceiros/colaboradores   

INVOL1 - Quando ocorrem problemas durante a implementação de novas ideias coloco-os nas 

mãos de quem os sabe resolver 

0,613*** 0,376 

INVOL3 - Quando tenho uma nova ideia, procuro pessoas que a consigam fazer avançar 0,809*** 0,654 

OVERC – Superação de Obstáculos   

OVERC1 - Para implementar uma nova ideia, tenho capacidade para persistentemente 

ultrapassar obstáculos 

0,717*** 0,514 

OVERC2 - Eu não desisto mesmo quando os outros dizem que a ideia não é exequível 0,771*** 0,594 

OVERC3 - Eu normalmente não descanso enquanto não atinjo o objetivo 0,800*** 0,640 

OVERC4 - Durante a implementação de uma ideia, eu persisto mesmo quando o trabalho não 

está a correr bem no momento 

0,760*** 0,578 

CE – Coeficientes estandardizados (peso fatorial); CE2 – Quadrado dos Coeficientes estandardizados; *** - p<0,001 
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Por sua vez, a validade discriminante avalia se os itens que refletem um fator não estão 

correlacionados com outros fatores. A verificação da validade discriminante foi realizada 

considerando os coeficientes de correlação dos constructos que apresentam valores 

estatisticamente significativos e os valores da raiz quadrada da VEM que devem ser 

superiores às correlações entre os constructos (Hair et al., 2010), o que permite concluir que 

todos os constructos verificam a condição da validade discriminante. Contudo, nem sempre 

se verificou esta condição, (Tabela 8), pois a raiz quadrada da VEM do fator IDEAGEN é 

ligeiramente inferior à correlação entre os fatores IDEAGEN e IDEASEA e IDEAGEN e 

IDEACOM, assim como a raiz quadrada da VEM do fator IDEACOM é ligeiramente 

inferior à correlação entre os fatores IDEACOM e IMPL. Assim como consequência os itens 

que refletem estes fatores podem estar correlacionados com os outros fatores referidos. 

Tabela 8  – Medidas de fiabilidade e validade, correlações entre as dimensões do Comportamento inovador 

Dim 
Alpha 

Cronbach 
FC VEM IDEAGEN IDEASEA IDEACOM IMPL INVOL OVERC 

IDEAGEN 0,687 0,797 0,568 (0,754)      

IDEASEA 0,728 0,821 0,606 0,823*** (0,778)     

IDEACOM 0,758 0,858 0,604 0,781*** 0,770*** (0,777)    

IMPL 0,797 0,875 0,701 0,631*** 0,573*** 0,864*** (0,837)   

INVOL 0,656 0,778 0,641 0,562*** 0,512*** 0,764*** 0,778*** (0,801)  

OVERC 0,845 0,907 0,710 0,577** 0,495*** 0,654*** 0,656*** 0,666*** (0,843) 

FC- Fiabilidade Compósita; VEM – Variância extraída média; os valores da diagonal (sombreados) correspondem à raiz 

quadrada da VEM e os restantes valores às correlações entre os construtos. *** - p<0,001.  

 

4.4 Modelo de medida (outer model) 

Na validação do modelo de medida relativa ao modelo proposto procedeu-se à avaliação da 

fiabilidade dos constructos, validade fatorial, validade convergente e a validade 

discriminante, através  das orientações referidas por Hair et al., (2012), Hair et al., (2013) e 

Gefen et al., (2011). Como se pode deduzir da Tabela 8, a variável latente do 

Comportamento Inovador ficou com seis variáveis manifestas, os outputs de Inovação com 

três variáveis manifestas, o Suporte de Gestão com seis variáveis manifestas e o Suporte 

Organizacional com quatro variáveis manifestas. O modelo estimado apresentou um 
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ajustamento bom, segundo os indicadores da qualidade do ajustamento utilizados 𝐶𝐹𝐼 =

0.947;  𝑃𝐺𝐹𝐼 = 0.809;  𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0.067. A validade convergente, fiabilidade compósita 

(FC) e variância extraída média (VEM) foram calculadas para o modelo de medida, 

conforme se apresenta na Tabela 9. Relativamente à fiabilidade observa-se que os valores 

da fiabilidade compósita variam entre 0,819 e 0,967 que ultrapassam o ponto de corte de 

0,70 considerado aceitável por diversos autores (Hair et al., 2010; Kline, 2005). A fiabilidade 

medida pelo coeficiente de alpha de Cronbach é também indicador de bons resultados dado 

que o mínimo observado foi de 0,721. Quanto à fiabilidade individual dos itens, todos os 

coeficientes estandardizados apresentam valores superiores a 0,5 (Tabela 9), o que se traduz 

em fiabilidade fatorial. O quadrado dos pesos fatoriais estandardizados designa a fiabilidade 

individual do item, esta é apropriada se o valor obtido for pelo menos de 0,25 o que se 

verifica neste estudo (Tabela 9). A validade convergente verifica-se através da condição da 

VEM de pelo menos 0,5, observa-se na mesma Tabela que os valores de VEM variam entre 

0,602 e 0,833 o que se traduz na verificação da validade convergente. Por sua vez, a validade 

discriminante avalia se os itens que refletem um fator não estão correlacionados com outros 

fatores.  
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Tabela 9 – Estatísticas do modelo de medida  

Itens de cada constructo CE CE2 

Comportamento Inovador   

IDEAGEN – Geração de Ideias 0,667*** 0,445 

IDEASEA – Procura de Ideias 0,630*** 0,397 

IDEACOM – Comunicação de ideias a parceiros/colaboradores 0,839*** 0,704 

IMPL – Início da Implementação 0,784*** 0,615 

INVOL – Envolvimento de parceiros/colaboradores 0,665*** 0,442 

OVERC – Superação de Obstáculos 0,710*** 0,504 

Outputs de Inovação   

OUT1 - Sou frequentemente bem-sucedido no trabalho quando coloco as minhas ideias 

em prática 
0,640*** 0,410 

OUT2 - Muitas coisas criadas por mim são usadas na nossa organização 0,700*** 0,490 

OUT3 - Implementei sempre melhorias nos lugares onde trabalhei 0,721*** 0,520 

Suporte de Gestão   

SupG1 – O meu chefe de serviço pede a minha opinião em questões relacionadas com a 

melhoria no trabalho 
0,844*** 0,712 

SupG2 – O meu chefe de serviço dá-me oportunidade de discutir melhorias no trabalho 0,877*** 0,769 

SupG3 – O meu chefe de serviço motiva-me a ir até ele com novas ideias 0,912*** 0,832 

SupG4 – O meu chefe de serviço apoia-me na implementação de boas ideias o mais depressa 

possível 
0,912*** 0,832 

SupG5 – O meu chefe de serviço é tolerante com os erros que possam ocorrer na 

implementação das novas ideias 
0,760*** 0,578 

SupG6 – O meu chefe de serviço é capaz de obter Suporte para as minhas propostas fora do 

nosso departamento 
0,813*** 0,661 

Suporte Organizacional   

SupOrg1 – A forma de recompensa na minha organização motiva os colaboradores a surgirem 

com novas ideias e procedimentos 
0,819*** 0,671 

SupOrg2 – A minha organização assegurou recursos suficientes para o Suporte da 

implementação de novas ideias 
0,893*** 0,797 

SupOrg3 – A minha organização providencia tempo aos seus colaboradores para que estes 

ponham as suas ideias e inovações em prática 
0,893*** 0,797 

SupOrg4 – Na minha organização os colaboradores são encorajados a fazerem o seu trabalho 

da melhor forma 
0,742*** 0,551 

CE – Coeficientes estandardizados (peso fatorial); CE2 – Quadrado dos Coeficientes estandardizados; *** - p<0,001. 

 

Tabela 10 – Medidas de fiabilidade e validade, correlações entre as dimensões do modelo de medida 

Dim 
Alpha 

Cronbach 
FC VEM CI OI SG SO 

CI 0,858 0,915 0,635 (0,797)    

OI 0,721 0,819 0,602 0,786*** (0,776)   

SG 0,941 0,967 0,833 0,261*** 0,285** (0,913)  

SO 0,900 0,945 0,812 0,164*** 0,239*** 0,446*** (0,901) 

FC- Fiabilidade Compósita; VEM – Variância extraída média; os valores da diagonal (sombreados) correspondem à raiz 

quadrada da VEM e os restantes valores às correlações entre os construtos. *** - p<0,001; CI – Comportamento Inovador; 

OI- Output de Inovação; SG – Suporte de Gestão; SO – Suporte Organizacional 
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O critério de Fornell-Larcker permite concluir que todos os constructos verificam a condição 

da validade discriminante  na Tabela 10.  

 

4.5 Modelo estrutural (inner model) do modelo proposto final 

O modelo de medição do comportamento inovador sobre os outputs de inovação foi avaliado 

utilizando o software Amos (v.21, SPSS INc, Chicago, IL) usando o método da máxima 

verosimilhança aplicado aos itens originais. No ajustamento do modelo, utiliza-se uma 

estratégia two-step: no 1º passo ajustou-se o modelo de medida e no 2º passo, ajusta-se o 

modelo estrutural. Na avaliação da qualidade do modelo utilizam-se os índices CFI e PGFI 

tendo-se considerado que estes indicam um bom ajustamento para valores superiores a 0,9 e 

a 0,8, respetivamente (Maroco, 2010) como referido anteriormente. Utiliza-se também 

RMSEA e considera-se, se este inferior a 0,10 o ajustamento é bom e se inferior a 0,05 o 

ajustamento é muito bom. A significância dos coeficientes estruturais foi avaliada com um 

teste Z produzido pelo software AMOS (Critical Ratio e p-value) considerando-se 

estatisticamente significativas as estimativas dos parâmetros com p≤0,05. As estimativas dos 

coeficientes do modelo são dadas na forma estandardizada.  

Assim sendo, verifica-se que o modelo em análise apresenta um bom ajustamento 𝐶𝐹𝐼 =

0.926;  𝑃𝐺𝐹𝐼 = 0.806;  𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0.065. A percentagem da variabilidade dos outputs de 

inovação explicada pelo modelo é de 64%.  

A análise da figura 5 revela que as trajetórias causais diretas: “Género → Comportamento 

Inovador”; “Género → Outputs de Inovação”; “Unidade de Saúde → Outputs de Inovação”; 

“Unidade de Saúde → Comportamento Inovador”; “Idade → Comportamento Inovador” e 

“Ensino Superior → Outputs de Inovação” não apresentam significância estatística. 

Por outro lado, as trajetórias causais de efeitos diretos que apresentam significância 

estatística são: “Suporte Organizacional → Comportamento Inovador” – β=0,090 e p=0,049; 

“Suporte Gestão → Comportamento Inovador” – β=0,223 e p <0,001; “Ensino Superior → 

Comportamento Inovador” – β=0,134 e p <0,001; “Comportamento Inovador → Output de 
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Inovação” – β=0,759 e p <0,001; “Suporte Organizacional → Output de Inovação” – 

β=0,087 e p=0,029; “Idade → Output de Inovação” – β=0,083 e p=0,014 e “Idade → 

Comportamento Inovador” – β=0,134 e p <0,001, conforme Tabela 12 e Tabela 13 (Anexo 

F). Os efeitos totais estatisticamente significativos sobre Outputs de Inovação via 

Comportamento de inovação nas Tabelas 14 e 15 (Anexo G) são: “Suporte de Gestão → 

Output de Inovação” – β=0,221 e p=0,001; “Suporte Organizacional → Output de Inovação” 

– β=0,156 e p=0,005 e “Idade → Output de Inovação” – β=0,102 e p=0,027. Os restantes 

efeitos totais (resultado dos efeitos diretos e indiretos) não apresentaram significância 

estatística. Indicadores do modelo estrutural: CFI=,926; PCFI=,806; GFI=,899; PGFI=,716; 

RMSEA=,065. 

 

Nota: VI- Variância dos itens; PF- Pesos factoriais 

 

Figura 5 - Output do modelo estrutural 
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Através da análise da Tabela 11, podemos aferir os resultados das hipóteses propostas. 

Tabela 11– Análise das hipóteses propostas 

Trajetória  Β p  
Hipótese 

suportada? 

H1: Comportamento Inovador →    Outputs de Inovação  0,759 <0,001 Sim 

H2: Suporte de Gestão →    Comportamento Inovador 0,223                        <0,001 Sim 

H3: Suporte de Gestão →    Outputs  Inovação 0,221ª  0,001 Sim 

H4:Suporte Organizacional →    Comportamento 

Inovador 
0,090  0,049 Sim 

H5: Suporte Organizacional →    Outputs  Inovação 0,156ª 0,005 Sim 

H61: Género →    Comportamento Inovador -0,013 0,742 Não 

H62: Idade →    Comportamento Inovador  0,025 0,511 Não 

H63: Ensino Superior →    Comportamento Inovador 0,134 <0,001 Sim 

H64: Unidade de Saúde →    Comportamento Inovador 0,011 0,773 Não 

H71: Género →    Outputs  Inovação -0,032 0,343 Não 

H72: Idade →    Outputs Inovação 0,102ª 0,027 Sim 

H73: Ensino Superior →    Outputs  Inovação -0,024 0,473 Não 

H74: Unidade de Saúde →    Outputs  Inovação 0,004 0,898 Não 

ª- considerou-se o efeito total 

4.6 Discussão de resultados 

Esta investigação proporcionou atingir o objetivo geral da investigação através da 

identificação do tipo de relações existentes entre o CI e os suportes de gestão e 

organizacional nos outputs de inovação. Com o objetivo de caraterizar o CI dos 

colaboradores e analisar a sua relação com os outputs de inovação, constatamos que o 

comportamento inovador em relação às outras variáveis, é a que apresenta o valor mais 

elevado. Os valores médios mais elevados surgem nos constructos da geração de ideias e 

procura de ideias, e os valores médios mais baixos na implementação e superação de 

obstáculos embora superiores ao valor médio teórico. Neste sentido, formulamos a seguinte 

hipótese: 

H1: O comportamento inovador influencia os outputs de inovação 
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Os resultados obtidos confirmam a hipótese e corroboram com a teoria dos autores, como 

por exemplo  Abstein et al., (2014);  Lukes e Stephan, (2017), Hassi e Rekonen, (2018), 

Carlucci et al., (2019).  

O objetivo de analisar a perceção que os colaboradores têm do suporte de gestão, e averiguar 

a influência no comportamento inovador permite verificar que os colaboradores estão 

satisfeitos com o suporte de gestão. Os constructos que se destacam pelos valores mais 

elevados são respetivamente a oportunidade de discutir melhorias no trabalho com o chefe e 

a tolerância com os erros que possam ocorrer na im plementação de novas ideias. Assim, 

definimos a seguinte hipótese: 

H2: O suporte de gestão influencia o comportamento inovador 

De acordo com os resultados obtidos, confirmamos que o suporte de gestão influencia o 

comportamento inovador e corrobora com a literatura apresentada. De acordo com vários 

autores, a liderança e a gestão podem estimular o comportamento inovador (e.g., Kouzer & 

Posner, 2002; Noor & Dzulkitli, 2013; Kerzner, 2017; Lukes & Stephan, 2017; Bruccoleri 

& Riccobono, 2018; Sönmez & Yıldırım, 2018). O papel dos gestores é crucial para motivar 

os colaboradores em direção aos objetivos (Briscoe et al., 2006; Ayeleke et al., 2018; 

Newman et al., 2018). 

Com o objetivo de analisar os suportes de gestão na inovação, formulamos a seguinte 

hipótese: 

H3: O suporte de gestão influencia os outputs de inovação 

Os resultados da investigação confirmam a hipótese e corroboram com a literatura 

apresentada pelos seguintes autores (Tidd et al., 2005; Birken et al.,2016; Radaelli e Kent 

2016) que consideram importante o papel dos gestores  na implementação da inovação em 

Saúde.  

O objetivo de analisar a perceção que os colaboradores têm do suporte organizacional e a 

sua influência no comportamento inovador, leva-nos a verificar que os colaboradores 
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apresentam valores médios inferiores ao valor teórico, com exceção do constructo em que a 

organização encoraja os colaboradores a fazerem o seu trabalho da melhor forma. Assim, 

definimos a seguinte hipótese: 

H4: O suporte organizacional influencia o comportamento inovador 

Os resultados da investigação confirmam que o suporte organizacional influencia o 

comportamento inovador e vão de encontro à literatura proposta de (Alpkan et al., 2010; 

Weiss, 2002; Lee e Hong, 2014; Yu et al., 2018). Assim, para alcançar o comportamento 

inovador, torna-se fundamental que as organizações  estabeleçam metas e objetivos, e os 

colaboradores devem ser instruídos e incentivados a compartilhar inovações com seus 

colegas.   

H5: O suporte organizacional influencia os outputs de inovação 

Confirmamos a hipótese através dos resultados do estudo, que corroboram com a literatura 

de (Janseen 2000), Choi et al., (2010) e Qi et al., (2019), que revela consistência com a teoria 

do suporte organizacional. Assim, quando os colaboradores percebem que as organizações 

revelam inclusão às suas ideias novas, sentem-se valorizados e desencadeia o aumento da 

inovação. 

A procura por evidências empíricas adicionais que influenciam o comportamento inovador 

e a inovação é contínua e inconclusiva. Para analisar as variáveis sociodemográficas (género 

e idade) e profissionais (ensino superior, unidade de Saúde) que influenciam o 

comportamento inovador e inovação, formulamos as seguintes hipóteses: 

H6: As variáveis sociodemográficas e profissionais influenciam o comportamento inovador 

 Os resultados demonstram que o género, idade e a unidade de Saúde não influenciam o 

comportamento inovador, não sustentando as hipóteses. O ensino superior influencia o 

comportamento inovador, corroborando com o estudo de Pons et al., (2016). 

H7: As variáveis sociodemográficas e profissionais influenciam os outputs de inovação 
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O estudo conclui que o género, a frequência no ensino superior e a unidade de saúde não 

influenciam a Inovação, não corroborando com Bledow et al.,  (2009), Zhou e Hoever (2014) 

e Afsar et al., (2018) que sugerem que a Inovação entre homens e mulheres podem ser 

diferentes; bem como Djellal e Gallouj (2006) consideram a Inovação  dependente de fatores 

como a existência de especialistas com formação específica, influenciada por questões 

cognitivas, sociodemográficas e fatores organizacionais. Por outro lado, a idade do 

colaborador influencia a inovação, corroborando com o estudo de Pons et al., (2016). 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                                             CAPÍTULO V 

                        Reflexões e recomendações 

 

 



                                                                                                                Capítulo V- Reflexões e recomendações 

60 

 

5.2  Conclusões e implicações 

Na ULSNE, o comportamento inovador surge nas diferentes categorias, desde os médicos 

que procuram novos métodos de tratamento, aos enfermeiros, TSDT, TSS que aplicam 

diferentes técnicas, aos AO que auxiliam nos cuidados de higiene/alimentação e aos AT que 

desenvolvem diferentes formas de comunicação. Consideramos que o comportamento 

inovador dos colaboradores apresenta resultados notáveis e que de acordo com a teoria, 

influencia os resultados dos outputs de inovação. 

O papel do gestor é importante para motivar e incentivar os colaboradores e neste estudo o 

suporte de gestão apresenta bons resultados, o que significa que os colaboradores apresentam 

boa perceção dos gestores. Podemos afirmar que o suporte de gestão influencia o 

comportamento inovador dos colaboradores e consequentemente os outputs de inovação. 

Os resultados do suporte organizacional estão ligeiramente abaixo das outras variáveis, no 

entanto conseguimos estabelecer relação com o comportamento inovador e outputs de 

inovação. Estes valores demonstram que a perceção do suporte organizacional revela alguma 

discordância no funcionamento da organização, que poderá estar relacionada com a falta de 

incentivos, recompensas, recursos e tempo para a implementação de inovações. Todos estes 

factores estão relacionados com políticas públicas, que não são fáceis de contornar, no 

entanto perante os resultados podemos considerar que os colaboradores fazem esforços no 

sentido de superá-los. 

Os colaboradores com formação superior da ULS revelam maior comportamento inovador, 

poderá estar relacionado com a necessidade de improvisar para melhorar os cuidados. Os 

colaboradores com mais idade apresentam melhores resultados de outputs de inovação, que 

poderá ser determinado pela experiência e segurança. 

Em suma, todas as categorias profissionais tem um papel fundamental através das suas 

estratégias e procedimentos, para melhorar os serviços prestados em função do utente. 
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Este estudo pretende ser um contributo de investigação cíentifica nas práticas de gestão e 

potenciar novos projetos pela particularidade de abranger as diferentes categorias 

profissionais da organização e a dispersa área geográfica da ULSNE. 

 

5.3 Limitações da investigação 

Podemos considerar o número da amostra razoável, tendo em conta a pouca disponibilidade  

dos colaboradores na adesão para preenchimento de questionários. Uma das razões é pelo 

facto de terem que assinar o Consentimento Informado. Podemos também, considerar a 

limitação da área geográfica a nível da representatividade do País. 

 

5.4 Sugestões para futuras investigações 

Como sugestões futuras, seria interessante complementar o estudo com entrevistas aos 

gestores de topo e Administrador da ULS, sobre a análise dos resultados da investigação e 

prespetivas de projetos futuros. Outra proposta seria analisar o comportamento inovador 

entre as as diferentes categorias profissionais e a implementação de inovação nos respetivos 

serviços das unidades. Por outro lado, podia alargar-se o estudo às outras ULS e realizar um 

estudo comparativo a nível nacional. 
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ANEXO E 

Diagrama de extremos e quartis 
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Diagrama 1- Diagrama de extremos e quartis 
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ANEXO F  

Tabelas de pesos de regressão  
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           Tabela 12 - Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CompInivador <--- SuporteGestao ,097 ,020 4,854 *** par_16 

CompInivador <--- SuporteOrganiz ,036 ,018 1,961 ,050 par_17 

CompInivador <--- EnsiSup ,095 ,027 3,445 *** par_22 

CompInivador <--- 
G 

enero 
-,011 ,033 -,329 ,742 par_23 

CompInivador <--- NovUnidSaude ,008 ,028 ,289 ,773 par_24 

CompInivador <--- Idade ,001 ,001 ,658 ,511 par_29 

OutInovaçao <--- CompInivador ,981 ,079 12,466 *** par_18 

OutInovaçao <--- SuporteOrganiz ,045 ,021 2,178 ,029 par_19 

OutInovaçao <--- SuporteGestao ,029 ,022 1,295 ,195 par_20 

OutInovaçao <--- Idade ,004 ,001 2,451 ,014 par_25 

OutInovaçao <--- EnsiSup -,022 ,031 -,718 ,473 par_26 

OutInovaçao <--- NovUnidSaude ,004 ,032 ,128 ,898 par_27 

OutInovaçao <--- Genero -,035 ,037 -,949 ,343 par_28 

IDEAGEN <--- CompInovador 1,000     

IDEASEA <--- CompInovador ,932 ,062 15,099 *** par_1 

IDEACOM <--- CompInovador 1,419 ,074 19,096 *** par_2 

OUT_01 <--- OutInovaçao 1,000     

OUT_02 <--- OutInovaçao 1,408 ,099 14,284 *** par_3 

OUT_03 <--- OutInovaçao 1,216 ,084 14,557 *** par_4 

SupG_02 <--- SuporteGestao 1,000     

SupG_03 <--- SuporteGestao 1,107 ,031 35,979 *** par_5 

SupG_04 <--- SuporteGestao 1,075 ,030 35,957 *** par_6 

SupG_05 <--- SuporteGestao ,817 ,032 25,391 *** par_7 

SupOrg_01 <--- SuporteOrganiz 1,000     

SupOrg_02 <--- SuporteOrganiz 1,029 ,036 28,415 *** par_8 

SupOrg_03 <--- SuporteOrganiz 1,075 ,038 28,416 *** par_9 

IMPL <--- CompInovador 1,569 ,087 18,083 *** par_10 

INVOL <--- CompInovador 1,324 ,084 15,725 *** par_11 

OVERC <--- CompInovador 1,451 ,087 16,649 *** par_12 

SupG_06 <--- SuporteGestao ,978 ,034 28,535 *** par_13 

SupG_01 <--- SuporteGestao 1,042 ,034 30,652 *** par_14 

SupOrg_04 <--- SuporteOrganiz ,923 ,042 21,994 *** par_15 
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Tabela 13 - Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

CompInovador <--- SuporteGestao ,223 

CompInovador <--- SuporteOrganiz ,090 

CompInovador <--- EnsiSup ,134 

CompInovador <--- Genero -,013 

CompInovador <--- NovUnidSaude ,011 

CompInovador <--- Idade ,025 

OutInovaçao <--- CompInivador ,759 

OutInovaçao <--- SuporteOrganiz ,087 

OutInovaçao <--- SuporteGestao ,052 

OutInovaçao <--- Idade ,083 

OutInovaçao <--- EnsiSup -,024 

OutInovaçao <--- NovUnidSaude ,004 

OutInovaçao <--- Genero -,032 

IDEAGEN <--- CompInivador ,670 

IDEASEA <--- CompInivador ,635 

IDEACOM <--- CompInivador ,840 

OUT_01 <--- OutInovaçao ,639 

OUT_02 <--- OutInovaçao ,702 

OUT_03 <--- OutInovaçao ,725 

SupG_02 <--- SuporteGestao ,877 

SupG_03 <--- SuporteGestao ,912 

SupG_04 <--- SuporteGestao ,912 

SupG_05 <--- SuporteGestao ,760 

SupOrg_01 <--- SuporteOrganiz ,819 

SupOrg_02 <--- SuporteOrganiz ,893 

SupOrg_03 <--- SuporteOrganiz ,893 

IMPL <--- CompInivador ,783 

INVOL <--- CompInivador ,665 

OVERC <--- CompInivador ,710 

SupG_06 <--- SuporteGestao ,813 

SupG_01 <--- SuporteGestao ,844 

SupOrg_04 <--- SuporteOrganiz ,742 
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ANEXO G 

Efeitos totais padronizados 
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Tabela 14 - Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 SuporteOr

ganiz 

SuporteG

estao 

NovUnid

Saude 

Gene

ro 

Idad

e 

Ensi

Sup 

CompIn

ivador 

OutInov

açao 

CompIno

vador 
,090 ,223 ,011 -,013 ,025 ,134 ,000 ,000 

OutInova

çao 
,156 ,221 ,013 -,041 ,102 ,077 ,759 ,000 

SupOrg_

04 
,742 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SupG_01 ,000 ,844 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SupG_06 ,000 ,813 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OVERC ,064 ,158 ,008 -,009 ,018 ,095 ,710 ,000 

INVOL ,060 ,148 ,007 -,008 ,017 ,089 ,665 ,000 

IMPL ,070 ,175 ,009 -,010 ,020 ,105 ,783 ,000 

SupOrg_

03 
,893 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SupOrg_

02 
,893 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SupOrg_

01 
,819 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SupG_05 ,000 ,760 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SupG_04 ,000 ,912 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SupG_03 ,000 ,912 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SupG_02 ,000 ,877 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

OUT_03 ,113 ,160 ,009 -,030 ,074 ,056 ,550 ,725 

OUT_02 ,109 ,155 ,009 -,029 ,072 ,054 ,533 ,702 

OUT_01 ,099 ,141 ,008 -,026 ,065 ,049 ,485 ,639 

IDEACO

M 
,075 ,187 ,009 -,011 ,021 ,112 ,840 ,000 

IDEASE

A 
,057 ,142 ,007 -,008 ,016 ,085 ,635 ,000 

IDEAGE

N 
,060 ,149 ,007 -,008 ,017 ,090 ,670 ,000 
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Tabela 15 - Standardized Total Effects - Two Tailed Significance (PC) (Group number 1 - Default model) 

 SuporteOr

ganiz 
SuporteG

estao 

NovUnid

Saude 

Gen

ero 

Idad

e 

Ensi

Sup 

CompIn

ivador 

OutInov

açao 

CompIno

vador 
,064 ,001 ,773 ,781 ,532 ,003 ... ... 

OutInova

çao 
,004 ,001 ,730 ,365 ,021 ,087 ,001 ... 

SupOrg_

04 
,001 ... ... ... ... ... ... ... 

SupG_01 ... ,001 ... ... ... ... ... ... 

SupG_06 ... ,001 ... ... ... ... ... ... 

OVERC ,064 ,001 ,773 ,781 ,532 ,003 ,001 ... 

INVOL ,064 ,001 ,773 ,781 ,532 ,003 ,001 ... 

IMPL ,064 ,001 ,773 ,781 ,532 ,003 ,001 ... 

SupOrg_

03 
,001 ... ... ... ... ... ... ... 

SupOrg_

02 
,001 ... ... ... ... ... ... ... 

SupOrg_

01 
,001 ... ... ... ... ... ... ... 

SupG_05 ... ,001 ... ... ... ... ... ... 

SupG_04 ... ,001 ... ... ... ... ... ... 

SupG_03 ... ,001 ... ... ... ... ... ... 

SupG_02 ... ,001 ... ... ... ... ... ... 

OUT_03 ,004 ,001 ,730 ,365 ,021 ,087 ,001 ,001 

OUT_02 ,004 ,001 ,730 ,365 ,021 ,087 ,001 ,001 

OUT_01 ,004 ,001 ,730 ,365 ,021 ,087 ,001 ,001 

IDEACO

M 
,064 ,001 ,773 ,781 ,532 ,003 ,001 ... 

IDEASE

A 
,064 ,001 ,773 ,781 ,532 ,003 ,001 ... 

IDEAGE

N 
,064 ,001 ,773 ,781 ,532 ,003 ,001 ... 

 

 


