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RESUMO 

 

A competitividade tem se tornado um dos maiores desafios para as organizações e seus 

respectivos gestores. Mudanças de métodos, sistemas, processos e consequentemente produtos e 

serviços são uma constante na atualidade. Nesse contexto a inovação exerce papel determinante, 

e conhecer os fatores que fomentam o desenvolvimento de ambientes organizacionais voltados 

para a inovação, torna-se essencial. Na área da saúde, ou mais especificamente nas organizações 

hospitalares esse cenário não é diferente, a inovação se faz presente no desenvolvimento 

científico e tecnológico. Essas organizações estão num emergente ritmo de profissionalização de 

suas estruturas, bem como, investindo em sistemas de informação no intuito de propiciar 

mudanças em seus processos operacionais e na sua gestão. O intuito dessa pesquisa foi analisar se 

o ambiente de uma organização hospitalar que é referência nacional em adoção de sistemas de 

informação é percebido como propício para o desenvolvimento de inovações. Para isso, foi 

utilizado o Sistema de Informação adotado pela organização hospitalar que é considerado uma 

inovação implantada. No total foram pesquisados 129 usuários que utilizam determinadas 

ferramentas deste sistema, classificados como os sujeitos sociais desta pesquisa. Estes 

responderam a um questionário adaptado do modelo desenvolvido originalmente pelo Minnesota 

Innovation Research Program (MIRP) com base na metodologia Minnesota Innovation Survey 

(MIS), que envolve características internas, externas e de resultados na organização. Nesse 

aspecto, foram avaliadas 21 dimensões que englobam 45 questões com opções de resposta em 

escala de Likert de cinco pontos. Esse estudo se caracteriza como descritivo com método 

quantitativo e as técnicas utilizadas se configuram em três etapas: análise de freqüência, mapa 

fatorial exploratório e modelagem de equações estruturais. Para análise do índice de 

confiabilidade dos dados foi utilizado o alfa de cronbach. Identificou-se que das 21 dimensões 

avaliadas, 17 foram percebidas pelos funcionários da organização estudada como favoráveis a 

inovação. As dimensões que podem caracterizar o ambiente de inovação na organização estão 

classificadas em dois grupos: o primeiro é composto pelos problemas identificados (D23), 

processos de resolução de conflitos (D25) e duração do relacionamento (D29) e está voltado para 

o aspecto do “controle de problemas/conflitos”. O segundo grupo contempla a padronização de 

procedimentos (D4), liderança do time de inovação (D7), liberdade para expressar dúvidas (D8) e 

aprendizagem encorajada (D9), dimensões que estão direcionadas para a questão da “liderança”. 

Também pôde ser evidenciado que as dimensões percebidas na organização apresentam aderência 

ao modelo proposto pelo MIRP. 

 

 

Palavras-chave: organizações hospitalares; sistemas de informação; ambiente de inovação 
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ABSTRACT 

 

The competition is among the biggest challenges in the organizations and their managers. 

Changes in methods, systems, processes and hence products and services are current events. In 

this context innovation has a determinant role, and knowing the factors that foster the 

development of organizational environments geared to innovation, it has become essential. In the 

area of health, or more specifically in hospital organizations that scenario is no different, 

innovation is present in the scientific and technological development. These organizations are at 

an emerging pace of professionalization of their structures, as well as investing in information 

systems in order to encourage changes in their operational processes and as well in their 

management. The aim of this research was to examine whether the environment of a hospital 

organization that is a national reference in adoption of information systems is seen as conducive 

to the development of innovations. 

For this, we used the information system adopted by the hospital organization that is considered 

an impacted innovation. A total of 129 users were surveyed using certain tools in this system, 

classified as social subjects of this research. They answered a questionnaire adapted from the 

model developed by the Minnesota Innovation Research Program (MIRP) based on the 

methodology Minnesota Innovation Survey (MIS), which involves internal and external features 

and also results in the organization. In this aspect, we studied 21 dimensions comprising 45 

questions with answer options in the Likert scale of five points. 

This study is characterized as descriptive and with the quantitative method and the techniques 

used are configured in three steps: frequency analysis, exploratory factor map and structural 

equation modeling. To analyze the reliability index of the data we used the Cronbach alpha. It 

was identified that the 21 dimensions assessed, 17 were perceived by employees of the 

organization studied as favorable to innovation. The dimensions that characterize the 

environment for innovation in the organization are classified into two groups: the first consists of 

the problems identified (D23), procedures for resolving conflicts (D25) and duration of the 

relationship (D29) and is focused on the aspect of "control of problems/conflicts." The second 

group includes the standardization of procedures (D4), leadership of team innovation (D7), 

freedom to express doubts (D8) and encouraged learning (D9), dimensions that are directed to the 

issue of "leadership." It could also be shown that the dimensions in the organization have 

perceived adherence to the model proposed by MIRP.  

 

Keywords: hospital organizations, information systems, innovation environment  
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1   INTRODUÇÃO 

 A busca pelo aprimoramento nos processos de produção, estimulada pela necessidade 

de aumento da qualidade do produto ou serviço e a conexão entre as áreas organizacionais, 

incentiva a utilização de sistemas de informação num ritmo cada vez mais acelerado. A 

incorporação destes sistemas impacta de várias formas, podendo propiciar desde mudanças no 

aspecto físico, até nas relações sociais das organizações.  

 Nas organizações hospitalares a incorporação de sistemas de informação ocorreu de 

forma mais tardia, se comparada às organizações industriais ou de outras áreas de prestação de 

serviços. Historicamente a área da saúde foi um segmento de mercado no qual não havia 

competitividade, o que acabou retardando a racionalização e formalização desse tipo de processo.  

No entanto, a utilização de sistemas de informação tornou-se irreversível e está cada vez mais 

acelerada, auxiliando no desenvolvimento de atividades assistenciais, bem como no fomento de 

inovações de processos produtivos que, consequentemente, irão impactar diretamente nas rotinas 

organizacionais.  

 Para a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), está é uma das áreas na 

qual há maior necessidade de informações para a tomada de decisões. Estas informações, para 

uma maior otimização em sua utilização, se baseia na Informática Médica, que se caracteriza 

como uma ferramenta que lida com recursos, dispositivos e métodos para o armazenamento, 

recuperação e gerenciamento de informações biomédicas.  

 A incorporação destas informações demonstra que o conhecimento médico sobre os 

pacientes passa a ser mais facilmente gerenciado, se comparado aos métodos tradicionais 

baseados no papel. Destacam-se, a partir desta realidade, indicadores de que os processos de 

acesso ao conhecimento e tomada de decisão, tendo como suporte sistemas de informação 

específicos para a área da saúde, desempenham atualmente papel central na Medicina. 

 Em função da competitividade, a gestão e a incorporação de sistemas de informação 

vive um ciclo de profissionalização nas organizações hospitalares. Porém ressalta-se, que muitas 

instituições ainda são gerenciadas sem essa preocupação, focando sua atenção quase que 

exclusivamente em técnicas e aquisição de equipamentos assistências. A ausência dessa 

preocupação pode gerar uma baixa integração das áreas e consequentemente limitado 

envolvimento dos funcionários, o que ocasiona um ambiente desfavorável para a inovação. 
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 Perez e Zwicker (2007) destacam que “a difusão de uma inovação é o processo de sua 

comunicação em determinado contexto social envolvendo indivíduos e grupos, geralmente 

integrantes de uma organização”.   

 No presente trabalho, a Caracterização do ambiente de inovação é baseada nos estudos 

do Minnesota Innovation Research Program (MIRP), um programa da Universidade de 

Minnesota nos Estados Unidos que desenvolveu uma metodologia denominada de Minnesota 

Innovation Survey (MIS), com o objetivo de estudar diferentes inovações. O MIRP definiu um 

modelo de investigação ancorado em conceitos que estão relacionados ao processo de inovação. 

Para o MIRP este processo se baseia em uma série de eventos temporais decorrentes da interação 

entre as pessoas para desenvolver e implementar idéias inovadoras num contexto institucional.  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 A inovação é tema central quando falamos de competitividade e crescimento nas 

organizações, não poderia ser diferente num ambiente hospitalar onde a mudança de processos 

pode salvar vidas. Desta forma, as organizações hospitalares tendem a direcionar quase que 

exclusivamente os  seus investimentos em inovações para as áreas assistenciais, como: aquisição 

de equipamentos, instrumentais, capacitação de equipes, entre outros.   No entanto, a adoção de 

sistemas de informação (SI), vislumbradas como ferramentas que auxiliam nos processos 

produtivos (assistência ao paciente) e na gestão organizacional, tendem a possuir um papel 

secundário nessas organizações. Essa ausência de prioridade para com os SI pode prejudicar a 

capacidade de inovação destas organizações, assim, se faz necessário avaliar que fatores podem 

contribuir para que essas organizações tenham um ambiente favorável à inovação e possam 

alcançar seus objetivos. 

 Neste contexto, o presente trabalho possui o seguinte problema principal de pesquisa: 

conforme a metodologia denominada de Minnesota Innovation Survey (MIS), qual a percepção 

sobre o ambiente de inovação em uma organização hospitalar, utilizando como base de análise a 

adoção de ferramentas de sistemas de informação?  
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Esse estudo tem como objetivo geral analisar o ambiente de uma Organização 

Hospitalar para verificar se o mesmo é percebido como propício ao desenvolvimento de 

inovações. Para isto se utilizará de uma inovação implantada, um Sistema de Informações 

adotado pela mesma. 

 

Como objetivos específicos desta pesquisa, pretende-se:  

a) Identificar a percepção dos funcionários a respeito da existência de dimensões 

favoráveis à inovação conforme metodologia MIS, tendo como base o Sistema 

de Informações adotado pela Organização Hospitalar; 

b) Identificar as dimensões que podem caracterizar o ambiente de inovação na 

organização hospitalar; 

c) Avaliar a aderência das dimensões presentes na Organização ao modelo 

proposto pelo MIRP. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA   

Na presente abordagem, a pesquisa possui relevância teórica por buscar o entendimento 

da adoção de novas tecnologias de gestão em um ambiente ainda pouco explorado no mundo 

acadêmico, quer sejam, as organizações hospitalares. A adoção de sistemas de informação em 

organizações dos mais variados segmentos são amplamente divulgadas. Todavia, no tocante às 

organizações pertencentes à área de saúde, não existem principalmente no Brasil, estudos que 

possam sugerir a construção de um marco teórico para o assunto. Assim, este trabalho visa 

contribuir para o aperfeiçoamento teórico da área, ao buscar a descrição de um fenômeno com 

dimensões ainda pouco exploradas. 

Como toda organização hospitalar que precisa de profissionais capacitados no aspecto 

técnico e administrativo, é preciso também prover apoio tecnológico em sistemas de informação 

(SI). Isso contribui significativamente para a otimização dos resultados operacionais e 

estratégicos.  
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Para a organização onde o estudo foi feito, esta pesquisa apresenta significativa 

utilidade, considerando que a adoção de sistemas de informação em organizações hospitalares 

ainda é considerada um aspecto emergente. Por sua vez, na organização estudada a utilização de 

software’s de gerenciamento iniciou em 1997, o que a tornou destaque nacional no cenário 

hospitalar. Desta forma, essa organização hospitalar pode ser classificada como pioneira nesse 

processo de incorporação. Além disso, a organização possui políticas que favorecem o processo 

de adoção de tecnologias da informação, ou seja, não há um foco exclusivo na incorporação de 

inovações na assistência, mas também nos investimentos em ferramentas de gerenciamento. Para 

tanto, até o momento não há nenhum estudo decorrente da incorporação destas ferramentas, 

desde sua implantação. 

Esse estudo também faz parte das pesquisas desenvolvidas pelo programa de Pós-

Graduação em Administração (PPGAd.) da Universidade Regional de Blumenau (FURB), 

focalizadas na área da gestão de organizações. Esse estudo integra essa pesquisa na linha do 

Empreendedorismo, permitindo desta forma, com que as organizações cresçam num ambiente 

altamente competitivo. Por sua vez, essa linha faz parte do grupo de pesquisa cadastrado no 

CNPq, denominado “Empreendedorismo, Inovação e Competitividade em organizações”. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho está estruturado da seguinte forma, no primeiro capítulo está inserido a 

introdução, que contempla uma explanação sobre o problema da pesquisa. Aborda também os 

objetivos gerais e específicos e a justificativa do autor. 

No segundo capítulo se evidencia a revisão de literatura, discorrendo sobre os conceitos 

de organizações hospitalares, sistemas de informação (SI), inovação, ambiente de inovação, 

modelos de inovação, bem como, o modelo de inovação adotado para essa pesquisa, denominado 

Minnesota Innovation Research Program (MIRP). Já no terceiro capítulo destaca-se o método de 

pesquisa, complementando o quarto capítulo com a análise dos dados e o resultado. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Serão apresentadas as referências que darão embasamento à dissertação, sendo que as 

mesmas serão fundamentadas em pesquisa bibliográfica focando o tema central da pesquisa, bem 

como as questões correlacionadas a ela. 

2.1 ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES 

 A literatura sobre organizações é muito ampla e diversa, Champion (1985) destaca que 

há vários níveis de teoria e de análise para pesquisar a atividade organizacional. Para ele, os 

pesquisadores elaboram esquemas teóricos que são ajustados a determinada unidade de análise 

que escolhem para observar as organizações. Nesse aspecto, Mintzberg (1995) classifica a 

organização em cinco partes: 

a) o núcleo operacional: englobam os operadores que perfazem o trabalho básico 

relacionado diretamente com a produção de bens e serviços; 

b) a cúpula estratégica: tem a responsabilidade de assegurar que a organização cumpra 

sua missão de maneira eficaz satisfazendo as exigências daqueles que exercem poder 

sobre a organização; 

c) a linha intermediária: esta é formada pelos gerentes com autoridade formal ligando a 

cúpula estratégica ao núcleo operacional; 

d) a tecnoestrutura: trata do processo de padronização na organização, através de 

analistas de controle;  

e) assessoria de apoio: trata das diversas unidades especializadas que se encontram no 

organograma da instituição e que são criadas com a finalidade de dar apoio para a 

organização fora de seu fluxo de trabalho operacional. 

 

 Hall (2004) corrobora ressaltando que uma organização é uma coletividade 

identificável, sob uma ordem normativa (regras), há níveis de autoridade (hierarquia) e sistemas 

de comunicação e de coordenação de membros (procedimentos): essa coletividade está inserida 

num ambiente onde ocorrem atividades que estão relacionadas a um conjunto de metas. Essas 
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atividades acarretam conseqüências para os membros da organização, para a própria organização 

e para a sociedade. 

 Com a aceleração dos processos de globalização, a competitividade permeia cada vez 

mais o mercado de bens e serviços afetando diretamente as estruturas das organizações. Estas por 

sua vez crescem em tamanho e complexidade, criando constantemente novos departamentos e 

exigindo modificações nas tecnologias vigentes, como se fosse uma resposta a necessidade de 

inovação, que é decorrente da busca e da existência de consumidores cada vez mais exigentes 

(CHAMPION, 1985). Hall (2004) contribui afirmando que as estruturas organizacionais possuem 

três funções básicas: a finalidade de produzir resultados e alcançar metas organizacionais por 

meio da eficácia, são criadas para minimizar e regular a influência das variações individuais na 

organização, e por último, são os cenários no qual o poder é exercido, as decisões são tomadas e 

as atividades são realizadas. 

 Num recorte sobre as organizações hospitalares, objeto deste estudo, salienta-se que a 

origem data do início da idade média com a iniciativa de entidades religiosas, que ofereciam 

abrigo a viajantes e cuidavam destes quando doentes. Para a Organização Mundial de Saúde, o 

hospital é uma parte de um sistema amplo de saúde, com a função de dispensar assistência 

médica completa a comunidade. Deve prover ações preventivas e curativas, bem como, serviços 

extensivos à família, e ainda, ser um centro de formação para os que trabalham na área da saúde e 

para as pesquisas biossociais (OMS, 2009). 

 Atualmente essas organizações além de prestar uma assistência qualificada 

tecnicamente, devem inovar em seus processos para se tornarem cada vez mais competitivas. 

Porter (1999) destaca, por exemplo, que a competição no sistema de assistência médica dos 

Estados Unidos desencadeou avanços enormes em tratamentos de última geração, estimulando 

pessoas do mundo todo a procurar a assistência médica americana. Esse processo deve preservar 

o nível de excelência e ampliar o escopo da inovação neste segmento. 

De acordo com Cruz (1997), um processo é a forma como um conjunto de atividades 

cria e transforma insumos, tendo como propósito produzir bens e serviços com qualidade. Para 

Sordi (2006), os processos organizacionais podem ser classificados como diferentes atividades 

seqüenciais, a exemplo das etapas de um sistema produtivo. Desta forma, são composições de 

atividades que visam atender um ou mais objetivos pré-definidos pelas organizações. Para tanto, 

corroboram para a composição de determinado produto ou serviço final. “Todos da organização 
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devem ter a cultura básica de gestão por processos, bem como, outros conhecimentos específicos 

devem ser de domínio das diversas áreas especializadas que colaboram de alguma forma no apoio 

ao processo. [...] as práticas gerenciais devem ser de domínio dos gestores” (SORDI, 2006, p. 

20).  

 Barbará (2006) corrobora afirmando que os processos são caracterizados por um 

conjunto de ações integradas para um fim específico, gerando ao final, produtos, serviços ou 

informações. Desta forma, resultam de sistemas em ação que são representados por um fluxo de 

atividades ou eventos. Para Salerno (1999) o processo numa organização corresponde a uma co-

responsabilidade de cada um dos grupos de atores nas suas atividades específicas, bem como, a 

uma co-responsabilidade dos atores para com o desempenho global da organização. Desta forma, 

o desempenho desse processo deve ser avaliado, de acordo com Barbará (2006, p.292) “Avaliar 

significa estabelecer a valia ou o mérito de alguma estrutura sociotécnica [...]”. Assim, é 

necessário estabelecer critérios que fundamentam uma avaliação e a consequente tomada de 

decisão, os indicadores podem ser um dos critérios a serem adotados. 

Para Takashina e Flores (1996), os indicadores de desempenho são fundamentais para o 

planejamento e para o controle dos processos nas organizações, pois possibilitam uma análise 

crítica do desempenho da organização, e direcionam as tomadas de decisões para o re-

planejamento quando necessário. Barbará (2006) contribui afirmando que as organizações 

modernas devem nortear sua gestão por indicadores de desempenho que são alimentados por 

bases de informações. Estes indicadores podem auxiliar na definição e no acompanhamento do 

desempenho dos processos, através dos objetivos e das metas estabelecidas pela organização. 

Além disso, servem para identificar as áreas da organização que precisam de ações de melhoria, e 

eventualmente, servir de subsídio para redefinir os objetivos e as metas. Para tanto, é necessário 

discutir essas metas com o grupo que irá executar o trabalho, bem como, se há instrumentos de 

trabalho adequados para a obtenção dos resultados desejados. “A relação do grupo com o projeto 

e discussão dos indicadores de desempenho é um dos pontos mais cruciais para se definir o seu 

grau de autonomia, e para que este não seja apenas um amontoado de pessoas que autodistribuem 

o trabalho entre eles, mas não muito mais do que isso” (SALERNO, 1999, p. 40). 

A inovação em processos sugere a capacitação de seus recursos humanos. Em um 

primeiro momento, essa capacitação se volta para o gestor hospitalar, que, além de exercer um 
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papel fundamental no direcionamento das estratégias, também direciona os processos para atingi-

las. Santos (2006) classifica esta forma de gestão em seis características básicas: 

a) a empresa deve interagir com o meio, com a realidade que a envolve;  

b) o foco de uma organização deve ser definido de acordo com os seus objetivos;  

c) deve haver contínua transformação - inovar é preciso;  

d) as decisões devem ser baseadas nos reflexos da gestão que ocorre no presente, 

portanto não se deve decidir somente objetivando o presente, mas sim antever as 

situações futuras;  

e) a administração deve ser compartilhada e, em algumas situações pré-definidas, 

descentralizada; deve possuir seu time de gestão;  

f) as relações humanas são fundamentais na gestão. Deve-se conhecer e valorizar as 

competências e administrar as fragilidades. 

 

 Porter e Teisberg (2007) corroboram afirmando que o domínio das questões gerenciais 

nessas organizações é limitado, especialmente entre os indivíduos com formação médica que 

tendem a focar exclusivamente a assistência ao paciente. Melhorar a capacidade gerencial é um 

dos grandes desafios, considerando que a cultura dos profissionais da área médica, não tem 

encarado a gestão como algo importante ou que traga prestígio. As escolas de medicina não 

capacitam os jovens médicos para o seu papel “orientado para o valor” nessas organizações 

(PORTER; TEISBERG, 2007). A formação destes não inclui tópicos essenciais, como: o papel 

das equipes, atendimento integrado, mensuração de resultados, processos de desenvolvimento do 

conhecimento e tecnologia da informação.  

2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SI) 

 A busca pela profissionalização das organizações hospitalares, tendo como foco a 

excelência nos padrões de gestão empresarial, necessariamente requer a adoção de processos 

inovadores e investimentos. Isso se faz necessário ao considerar a sistemática atualização do 

parque tecnológico, tanto no aspecto de sistemas de informação (SI) como em equipamentos 

médicos hospitalares, nesse processo, a informação assume um papel de destaque. Para Stair e 

Reynolds (2006, pg. 4) “a informação é um conjunto de fatos organizados de modo a terem valor 
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adicional, ou seja, além do valor dos fatos propriamente ditos”. Stair e Reynolds (2006) destacam 

ainda que o valor da informação esta correlacionado com a capacidade que essa informação tem 

de auxiliar os tomadores de decisões a alcançar as metas estabelecidas pela organização.  

Laudon e Laudon (2004) afirmam que sob a ótica da organização, um SI é uma solução 

organizacional e administrativa que utiliza a tecnologia para enfrentar os desafios encontrados 

neste ambiente. Os gestores devem conhecer as dimensões mais amplas da organização, da 

administração e da tecnologia de informação dos sistemas (figura 1), bem como, ter capacidade 

de fornecer soluções para os problemas e desafios que permeiam esse contexto. 

 

Figura 1 – SI são mais do que apenas computadores 

Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2004) 

 

 Sistemas de informação (SI) e organizações influenciam-se concomitantemente. Os 

sistemas podem estar alinhados com a organização fornecendo informações que seus grupos 

internos precisam, por sua vez, a organização deve estar consciente das influências que um SI 

pode ocasionar e estar aberta a elas. Os administradores não podem projetar novos SI para suas 

organizações sem compreendê-las, para que o resultado dessas implantações não seja um produto 

exclusivo do puro acaso ou da boa e da má sorte. Entre os aspectos que podem influenciar a 

organização está a estrutura, a cultura, a política e o ambiente que a cerca e as decisões da 

administração (LAUDON e LAUDON, 2006).  
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 Para Stair e Reynolds (2006, p. 4) “SI é um conjunto de componentes inter-relacionados 

que coletam, manipulam e disseminam dados e informações para proporcionar um mecanismo de 

realimentação para atingir um objetivo”. 

De acordo com Sordi (2003), um SI fornece suporte aos processos de uma organização. 

Estes podem ser classificados em três categorias: os sistemas legados, que são caracterizados 

pelos sistemas mais antigos da organização; os sistemas integrados, que surgiram em função da 

necessidade de integrar os sistemas legados, disponibilizando uma única base de dados; e os 

sistemas colaborativos, que surgiram em função da necessidade de comunicação das grandes 

comunidades de usuários internos e externos da organização. Para o autor, a consolidação das 

bases de dados e a eliminação de tecnologias desnecessárias, podem levar a um estágio de 

disponibilidade e maturidade dos serviços digitais. Barbará (2006) afirma que sistema pode ser 

classificado como um conjunto de partes que se inter-relacionam, devendo funcionar em perfeita 

harmonia para alcançar um objetivo comum.  

Para O’BRIEN (2003) um SI pode ser classificado de diferentes maneiras, 

conceitualmente, por exemplo, ora como SI de operações e ora como SI gerencial (figura 2). São 

classificados desta forma para destacar os principais papéis dos que desempenham as operações e 

a administração das organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Classificação dos sistemas de informação 

Fonte: O’BRIEN (2003)   
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Um SI pode ser uma combinação organizada de pessoas, hardware, software, redes de 

comunicação, recursos de dados e políticas e procedimentos que armazenam, restauram, 

transformam e disseminam informações em uma organização. Atualmente as pessoas utilizam SI 

para se comunicar predominantemente por meio de computadores, mas a humanidade tem 

utilizado SI desde os primórdios da civilização, basta exemplificar os sinais de fumaça utilizados 

para transmitir informações valiosas para outros que estivessem muito distantes (O’BRIEN e 

MARAKAS, 2007). Turban et al. (2006) corroboram afirmando que um SI pode ser composto 

por 6 (seis) componentes, para tanto destacam que nem todos os SI incluem estes: 

a) Hardware: conjunto de dispositivos como, processador e impressora que juntos recebem 

dados e informações, processando-as e apresentando-as; 

b) Software: conjunto de programas que instruem o hardware em como processar os dados; 

c) Banco de dados: coleção de arquivos relacionados como tabelas que armazenam dados e 

as relações entre eles; 

d) Rede: sistema de conexões que permite o compartilhamento de recursos entre mais 

computadores; 

e) Procedimentos: conjunto de informações que permite combinar os componentes acima 

tendo como propósito processar as informações e gerar a saída desejada; 

f) Pessoas: indivíduos que trabalham com o sistema comunicando-se com o mesmo e 

usando suas saídas. 

Desta forma, muitos processos de inovação em organizações, inclusive hospitalares, 

estão vinculados a tecnologia, que somente são modificados ou implantados quando aliados a 

capacitação das pessoas, sendo estas determinantes para a efetiva adoção e incorporação da 

inovação. Perez e Zwicker (2007, p.2) destacam que: 

Na área de saúde o investimento em inovação tecnológica constitui a 

regra. A inovação típica diz respeito à tecnologia de alta sofisticação, por 

exemplo, equipamentos de tomografia computadorizada, ressonância 

magnética e raios-x digitais. São equipamentos complexos e que 

necessariamente são operados por profissionais altamente especializados 

e dedicados ao seu uso. O uso do equipamento constitui a atividade fim 

destes profissionais, não intervém em rotinas organizacionais e as 

eventuais dificuldades de sua adoção podem ser remetidas ao 

treinamento destes profissionais. 

 

 Albuquerque (2005) corrobora destacando que a inovação tecnológica no setor saúde, 

contribui consideravelmente para o crescimento dos gastos do setor, por exemplo, um hospital 
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moderno consome pesados recursos na compra de equipamentos médicos, para tanto essa 

associação direta entre progresso tecnológico e altos gastos deve ser avaliada com mais cautela. 

Desta forma, ao se considerar que são necessários altos investimentos tecnológicos, e que esse 

pode ser um fator limitador para a inovação, se pode sugerir que o caminho inverso pode ser uma 

fonte de processos inovadores, ou seja, a inovação não está necessariamente vinculada à 

capacidade de investimento da instituição. Neste sentido, a inovação pode se constituir no uso de 

conhecimento tecnológico e de mercado para oferecer um produto ou serviço novo aos clientes. 

Assim, um produto pode ser considerado inovador se tiver custo inferior, ou novos atributos no 

mercado ou apenas no seu segmento (AFUAH, 1999).    

 Desta forma, além de investir em equipamentos, a gestão torna-se fundamental nas 

organizações hospitalares auxiliando na criação de ambientes propícios para a inovação. Por sua 

vez, essa gestão pode ser auxiliada pelos sistemas de informação. A assertiva de que a 

informação vem assumindo um papel cada vez mais importante nas sociedades atuais já está 

incorporado ao senso comum. Nas organizações os sistemas de informação são uma das 

ferramentas que geralmente assumem esse gerenciamento, e que precisam das pessoas para a 

condução desse processo, Batista (2004, p.37) destaca: 

Um sistema de informação não é composto somente de computadores, 

ele é apenas a ferramenta mais eficiente para manipular todos os dados 

gerados na organização. Será bem implantado e integrado caso a 

organização se preocupe com o produto direto a partir de três 

perspectivas, quais sejam: organização, tecnologia e pessoas. Assim, é 

claro que a implantação de um time de computadores não é suficiente 

para resolver todos os problemas da organização, e essa confusão pode 

causar uma série de enganos e prejuízos na implantação de sistemas de 

informações [...] quando, porém, falamos dos sistemas de informação, 

temos de enxergá-los em um sentido muito mais amplo do que apenas 

programas de computador, pois abrangem tecnologia, processos 

organizacionais, práticas, transações e políticas geradoras de dados, bem 

como as pessoas envolvidas nessa geração de dados e no uso das 

informações. 

 

 Nas organizações hospitalares esta realidade não é diferente. Os primeiros hospitais a 

fazerem uso de computadores para auxiliar nos seus setores financeiros e administrativos 

começaram a desenvolver seus próprios programas, muitas vezes com o auxílio de empresas 

terceiras. Desta forma, com a implantação de sistemas administrativos e financeiros nos hospitais, 

o envolvimento dos profissionais de saúde tornou-se um fato notório para a própria organização. 
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Considerando que parte das informações a serem introduzidas nestes sistemas, eram geradas por 

estes profissionais (MARIN, 1995). 

 Para Évora (2006), o uso do computador na assistência de enfermagem teve o seu início 

nos Estados Unidos no final da década de 1960. Esse assunto, entretanto, só passou a ser 

efetivamente explorado a partir da década de 1980. Naquele país, desde o início da década de 60 

o governo Federal tem investido bilhões de dólares objetivando a automação da informação na 

área da saúde e o desenvolvimento do conceito da tecnologia da informação na saúde (health 

information technology). Estima-se que essas tecnologias associadas à Internet possam melhorar 

a qualidade assistencial além de transformar os sistemas de saúde tradicionais 

(GOLDSCHMIDT, 2005). 

 No Brasil, essa temática tem sido foco de investigação desde a década de 1990, por 

meio de algumas iniciativas isoladas e embrionárias. Se verifica que as iniciativas isoladas de 

incorporação do uso do computador na enfermagem estão focadas, prioritariamente, no âmbito de 

cuidados operacionalizados sob a forma de prescrição de enfermagem informatizada. Diante do 

exposto, podemos inferir que o atraso da informatização no processo de enfermagem nas 

organizações de saúde em nosso país se deve, prioritariamente, aos seguintes fatores: 

a) dificuldade dos profissionais em lidar com as informações clínicas; 

b) registros de enfermagem prejudicados pela ausência de informações importantes ou 

pela falta de organização das informações do paciente no prontuário; 

c) resistência dos profissionais frente às mudanças; 

d) receio de que haja distanciamento em relação ao paciente; 

e) falta de familiaridade com o uso do computador (ÉVORA, 2006). 

 

 Existem profissionais na área da saúde que apresentam certa resistência com relação ao 

uso de computadores. Talvez devido a um desconhecimento da ferramenta já que muitos 

profissionais em plena atividade na prática da profissão não tiveram a oportunidade de entrar em 

contato com esta ferramenta quando da época de sua formação. Isso porque a introdução de 

computadores no ambiente de saúde em nosso país ainda é bastante recente. Muitos dos 

profissionais não tiveram nenhum preparo fornecido nas universidades para a utilização deste 

instrumento. Usuários não treinados e que não conhecem o potencial, a capacidade ou mesmo as 

funções que o sistema tem, podem comprometer a viabilidade do mesmo (BARBOSA, 2006). 
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Para Lee (2004) o uso de computadores no processo assistencial e no armazenamento de 

informações representa uma mudança inovadora e um enorme desafio para as equipes que 

cuidam do paciente. As Universidades devem apresentar em suas grades disciplinas voltadas para 

a informática avançada a fim de evitar atitudes negativas destes profissionais perante o uso de 

computadores 

 Sabe-se que a tecnologia tem propiciado as organizações hospitalares, maior qualidade 

no serviço assistencial, destacando que essa é uma necessidade do próprio mercado, ou seja, a 

profissionalização do serviço através de processos inovadores torna-se fundamental, para Possari 

(2005), por exemplo, o desenvolvimento do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) pode 

proporcionar aos profissionais de saúde a disponibilização de maior tempo para a prestação da 

assistência; fornecer informações para gerenciar o custo direto e indireto por cliente, permitir 

avaliar o agir profissional contribuindo assim para o desenvolvimento do conhecimento científico 

das profissões da área da saúde. Porter e Teisberg (2007) corroboram destacando que a tecnologia 

da informação é uma ferramenta poderosa que possibilita mudanças organizacionais na prestação 

de serviço, considerando que o serviço de saúde “consome” muita informação. 

 Por sua vez, todo esse processo de adoção da tecnologia de informação, pode gerar 

alguns problemas na execução das atividades assistenciais dos profissionais das organizações 

hospitalares. Na enfermagem, os impactos causados com o uso de computadores trouxeram à 

tona a necessidade de se rediscutirem aspectos da profissão até então não muito valorizados, ou 

mesmo temas que, embora valorizados e tidos como emergentes, não encontravam grande 

urgência em busca de soluções e posicionamentos da profissão como um todo. Um deles, por 

exemplo, é o que diz respeito à adoção de protocolos e padronização para descrever os cuidados 

com os pacientes, decorrentes dos serviços prestados pelos profissionais de enfermagem. Cria-se 

então um ambiente favorável para a revisão de condutas e processos, que por sua vez pode 

estimular a inovação. Desta forma se ressalta que os sistemas de informação podem trazer 

benefícios para as organizações hospitalares, interferindo diretamente na assistência prestada ao 

paciente. (MARIN, 1995). 

 Ao considerar que a incorporação constante de inovação nos sistemas de informação é 

necessária, o advento tecnológico vem modificando velozmente os processos assistenciais nas 

organizações hospitalares e ampliando o acesso a informações. Estas novas tecnologias tem 

apresentado um impacto positivo na saúde. De um lado, têm-se pacientes preparados que exigem 
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mais informações, orientação e investimento no que se refere à própria saúde; de outro, os 

profissionais de saúde utilizam novas ferramentas para oferecer assistência mais qualificada. A 

conscientização dos profissionais de saúde da utilização da tecnologia computacional para 

melhorar o desenvolvimento de suas atividades se faz necessária no sentido de beneficiar o 

paciente, reduzir os custos e racionalizar o trabalho. (ÉVORA, 2006). 

2.3 INOVAÇÃO   

 Com origem no Latim – innovare – o termo inovação significa fazer algo novo, 

podendo ser considerado um processo, no qual o objetivo é aproveitar as oportunidades que 

surgem, e transformá-las em novas idéias e assim colocá-las em prática (BARBIERI et al., 2004). 

Ao se considerar a inovação numa visão mais ampla, Schumpeter (1988, p.48) destaca a inovação 

em cinco casos: 

a) introdução de um novo bem - ou seja, um bem com que os consumidores ainda não 

estiverem familiarizados, ou de uma nova qualidade de um bem; 

b) introdução de um novo método de produção - ou seja, um método que ainda não 

tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que 

de modo algum precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode 

consistir também em uma nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria; 

c) abertura de um novo mercado - ou seja, de um mercado em que o ramo particular da 

indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse 

mercado tenha existido antes ou não; 

d) conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados – mais uma vez independentemente do fato de que essa fonte já 

existia ou teve que ser criada; 

e) estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria – como a criação de 

uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma 

posição de monopólio. 

 

 De acordo com Damanpour (1996), a inovação pode ser classificada em quatro tipos:  
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 a) inovação em produtos ou serviços: corresponde a inserção de produtos ou serviços no 

mercado que atendam as necessidades dos consumidores;  

 b) inovação em processos tecnológicos: trata da introdução de elementos diferenciados 

no processo de produção ou na oferta de serviços;   

 c) inovação na estrutura organizacional ou sistemas administrativos: corresponde ao 

desenvolvimento de novas formas de gestão, implicando em maior controle e 

coordenação nos processos da organização;  

 d) inovação em planos ou programas: aborda a incorporação de projetos, sistemas, 

políticas e programas, auxiliando no processo de melhoria do desempenho e da 

resolutividade da organização. 

 

 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) contribui 

destacando em seu manual de Oslo (2004) quatro tipos de inovação: 

a) inovação tecnológica de produto: é definido em duas formas, uma com foco em 

produtos tecnologicamente novos, que apresentam características diferentes dos 

produtos produzidos até então. Envolvem tecnologia radicalmente nova e o emprego de 

um novo conhecimento. A segunda forma é definida pelos produtos tecnologicamente 

aprimorados, no qual um produto já existente é aprimorado ou elevado, através de 

materiais que melhorem o desempenho do produto ou a diminuição de seu custo; 

b) inovação tecnológica de processo: contempla a adoção de novos métodos produtivos, 

alterando a organização do processo de produção. Essas combinações de mudanças 

podem gerar o uso de novo conhecimento; 

c) inovação organizacional (gerencial): trata da introdução de estruturas organizacionais 

alteradas, implantação de técnicas de gerenciamento avançado e a implantação de novas 

orientações estratégicas. Somente pode ser considerada como inovação quando 

apresentar mudanças mensuráveis no resultado, e ainda, é classificada como uma 

inovação não tecnológica; 

d) outras mudanças em produtos e processos: são inovações classificadas como 

“menores” que acabam não envolvendo um grau suficiente de novidade, 

compreendendo um processo mais subjetivo quanto à melhoria de qualidade. 

 Para Afuah (2003), a inovação é classificada em dois tipos:  
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a) inovação em produtos ou serviços: corresponde a utilização de novos métodos, novos 

processos e as novas técnicas empregadas na dinâmica de produção, provenientes da 

aplicação do novo conhecimento tecnológico adquirido;  

b) inovação no mercado: aborda a forma como o novo produto ou serviço é distribuído, 

e como atende às expectativas e necessidades dos consumidores. Ainda está relacionado 

ao novo conhecimento de mercado. 

 Nas organizações a inovação também é discutida acerca dos impactos que podem 

causar, para Van de Ven  et  al.  (1999, p.63)  “algumas  inovações mudam completamente a 

ordem das coisas,  tornando obsoletas as antigas maneiras e  talvez mudem completamente a 

maneira dos negócios”, classificadas como inovações radicais. Outras inovações apresentam 

somente uma implantação de melhorias sobre os negócios já existentes, se caracterizando como 

inovações incrementais. Afuah (2003) corrobora destacando os impactos em dois tipos: o 

primeiro no contexto da visão organizacional: caracterizada pela necessidade da organização de 

modificar as habilidades para oferecer novos produtos. Nessa situação, a inovação pode ser 

definida pela extensão do impacto causado na organização, ou seja, uma inovação radical deve 

ser totalmente diferente daquilo que já existe na organização, e a inovação incremental é norteada 

por melhorias do que já existe na organização. Em segundo lugar, é caracterizada pela visão 

econômica determinada pela competitividade e, refere-se àquilo que resulta em produtos 

superiores com baixo custo, melhor desempenho, ou novas características, tornando produtos 

existentes não competitivos.  

Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.31) afirmam que “há diferentes graus de novidade, desde 

melhorias incrementais menores até mudanças realmente radicais que trasnformam a forma como 

vemos ou usamos as coisas”. As vezes as mudanças podem ser vistas de forma comum por alguns 

segmentos do mercado, mas em algumas vezes são tão radicais que podem mudar a própria base 

da sociedade. Como exemplo, se pode destacar o papel da energia a vapor na Revolução 

Industrial ou as atuais mudanças resultantes das tecnologias de comunicação e informática (TIC). 

Desta forma, essas mudanças podem ocorrer no nível dos componentes ou subsistemas, ou então, 

afetar o sistema como um todo, conforme ilustra a figura 3 (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008).  
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Figura 3 – Dimensões da inovação 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 32) 
 

 A inovação também pode surgir da percepção das organizações sobre a necessidade de 

mudar e buscar novas alternativas para melhorar produtos, serviços ou processos. Schumpeter 

(1988) afirma que as inovações são fundamentais para desencadear e manter o capitalismo 

operante. Nesse aspecto a inovação em gestão nas organizações se torna determinante, 

considerando que o crescimento e a competitividade podem depender de inovações decorrentes 

de processos ou de uma forma de gestão que propicie o incremento da criatividade. Christensen 

et al. (2009) destacam que um modelo de gestão é um sistema interdependente composto por 

quatro componentes ilustrados na figura 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Modelo de sistema de gestão 

Fonte: adaptado de Christensen et al. (2009) 
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 O ponto de partida para a criação de um modelo de gestão bem sucedido está em sua 

proposição de valor
1
. Para que a proposição de valor possa ser oferecida ao consumidor, os 

gerentes habitualmente precisam de um variado conjunto de recursos que através do trabalho 

sistemático para a consecução de metas são unificados por processos. Esses processos são 

“combinados” para gerar a proposição de valor, a partir deste se estabelece uma fórmula de lucro 

que define o preço, as margens, o giro do ativo e os volumes necessários para cobrir os custos dos 

recursos e processos exigidos para a criação da proposição de valor (CHRISTENSEN et al., 

2009). Christensen et al. (2009) defendem ainda que para inovar neste tradicional modelo de 

gestão é necessário um novo conjunto de quadros a fim de gerar uma nova proposição de valor. 

Ao se observar a figura 1 o tradicional modelo de gestão é formado no sentido anti-horário, já o 

modelo de gestão que promova uma ruptura pode ser criado em uma sequência horária, a ruptura 

começa com uma proposição de valor para um dado produto ou serviço muito mais acessível e 

simples que os até então disponíveis. A partir daí, os inovadores da ruptura especificam a fórmula 

de lucro necessária para atingir vantajosamente o preço previsto na proposição de valor. Isso por 

sua vez define os processos e os níveis de recursos necessários para que gere a proposição de 

valor de maneira lucrativa. Barbieri  et  al.  (2004) corroboram afirmando que um modelo de 

gestão passa a ser um fator fundamental na estruturação de um ambiente propicio às inovações.  

 É importante destacar que todos os conceitos de inovação levam em consideração o fato 

de que uma novidade deve ser necessariamente implementada, ou seja, executada, na forma de 

produtos, serviços ou processos para que se caracterize, efetivamente, como uma inovação. 

 Ao considerar o processo de inovação numa organização hospitalar decorrente de 

sistemas de informação, Perez e Zwicker (2007) destacam que: 

 A difusão de uma inovação é o processo de sua comunicação em 

determinado contexto social envolvendo indivíduos e grupos, geralmente 

integrantes de uma organização. Por sua vez, a adoção de uma inovação 

também é um processo, no qual, os indivíduos e grupos decidem pelo 

seu uso, como melhor curso de ação disponível.   
 

Sabe-se que muitos dos processos de inovação em organizações hospitalares estão 

vinculados a tecnologia, e que estes somente ocorrem quando aliados a capacitação das pessoas, 

sendo estas determinantes para a efetiva adoção de inovação. 

                                                 
1
 Um produto ou serviço que permita aos clientes dar conta da tarefa que tentam realizar de uma maneira mais 

eficiente, conveniente e acessível. 
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2.4 MODELOS DE INOVAÇÃO 

 Existem vários modelos de inovação que visam definir como o processo de inovação se 

desenvolve em uma organização ou no próprio mercado. Os autores pretendem através destes 

modelos, demonstrar em que situações as organizações ou o mercado apresentam benefícios 

decorrentes dessas inovações (ABERNATHY; CLARK, 1985. AFUAH, 1999. CHRISTENSEN, 

1997. FOSTER, 1988. HENDERSON; CLARK, 1990. UTTERBACK, 1994. TEECE, 1986. 

TUSHMAN; ROSENKOPF, 1992. VAN DE VEN et al., 2000). Bem como, quando estes 

necessitam inovar de forma radical ou incremental seus produtos, serviços, processos e negócios. 

Considerando essa perspectiva, alguns modelos de inovação serão destacados nesse estudo 

classificando-os em dois grupos: modelos estáticos e modelos dinâmicos. 

 

2.4.1 Os modelos estáticos 

 

 Esses modelos estão focados em demonstrar como as organizações podem ser 

competitivas, com as inovações geradas através da utilização de suas competências. Afuah (1999, 

p.44) classifica como modelos que “exploram o corte transversal das capacidades de uma 

organização e do conhecimento que sustenta estas capacidades, assim como o incentivo para 

investir em um determinado tempo”. 

 

2.4.1.1 Modelo de Abernathy e Clark  

  

 Este modelo aborda as conseqüências da inovação sob a perspectiva de sucesso e 

fracasso dos competidores de determinado mercado, ou seja, a vantagem competitiva das 

organizações é atrelada ao oferecimento de melhores produtos e serviços. Os competidores 

oferecem produtos ou serviços se diferenciando em inúmeros aspectos, como: disponibilidade, 

facilidade ao uso, aparência estética, imagem, entre outros, considerando ainda um diferencial no 

preço inicial.  Para tanto, a vantagem é do competidor que conseguir um melhor posicionamento 

com os consumidores em algum desses aspectos ou num conjunto deles (ABERNATHY; 

CLARK, 1985).  
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 Esse modelo apresenta dois grupos de conhecimento que podem sustentar uma 

inovação: o conhecimento tecnológico e o de mercado. O conhecimento tecnológico trata da 

incorporação da tecnologia, do sistema produtivo, das habilidades gerenciais, das técnicas de 

trabalho, das relações com os fornecedores,  do equipamento e das ferramentas utilizadas no 

processo, bem como, da experiência e conhecimento dos funcionários da organização. Por sua 

vez, o conhecimento de mercado está focado na relação com o consumidor, destacando os 

aspectos relacionados ao envolvimento e proximidade na relação com este. Destaque também 

para os canais de distribuição e serviços, a relação do cliente com o produto no sentido de suas 

aplicações, conhecimento e experiência necessários para o uso do produto. Desta forma, “o 

modelo de Abernathy e Clark explica por que as organizações existentes em um mercado podem 

superar as organizações entrantes com inovações radicais” (VICENTI, 2006, p. 42). 

 Para Afuah (2003), ambos os conhecimentos (tecnológico e de mercado) são de 

importâncias semelhantes, ao utilizar o caso da GE considerou que as capacidades de mercado da 

GE foram determinantes para a transição de uma geração de inovação tecnológica radical para 

outra na indústria de equipamentos de diagnósticos médicos. A GE Não foi a primeira a 

introduzir a nova tecnologia no mercado, mas obteve sucesso na transição do equipamento de 

raio X para a tomografia computadorizada e posteriormente  para  a  ressonância magnética,  

destacando que todas  as  inovações  com  competências  tecnológicas foram destruídas. 

 

2.4.1.2 Modelo de Handerson e Clark 

 

 Este modelo aborda as dificuldades que as organizações possuem em lidar com as 

inovações incrementais, que são aquelas inovações que apresentam pequenas e gradativas 

modificações em tecnologias já existentes. Henderson e Clark (1990) demonstraram que os  

produtos  são compostos  de  componentes  vinculados  entre  si, ou seja, que são atrelados  e  a  

sua  produção  requer  dois  tipos  de conhecimento:  o  conhecimento  dos  componentes  

utilizados  na  produção  dos  produtos  e  o conhecimento  das  conexões entre  esses  

componentes,  classificando-os  de conhecimento arquitetônico (VICENTI, 2006). Para Afuah 

(2003) o modelo denota o impacto das inovações sobre esses dois tipos de conhecimento.  

 Para tanto, Henderson e Clark  (1990), afirmam que  o  conhecimento  arquitetônico  é  

tácito, desta forma, pode estar inserido nas rotinas e procedimentos das organizações sem ser 
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percebido, o que dificulta a percepção  e a  reação às mudanças que podem ocorrer nesse 

conhecimento.  Os autores classificaram as inovações em quatro tipos, destacados no quadro 1:  

 

 

CONHECIMENTO DOS COMPONENTES 

 

CONHECIMENTO ARQUITETURAL 

Aumentada Destruída 

Aumentada Incremental Arquitetural 

Destruída Modular Radical 

Quadro 1 - Modelo de Henderson e Clark    

Fonte: Adaptado de VICENTE (2006, p. 45)  

  

 Afuah (2003) destaca que a inovação incremental pode aumentar o conhecimento dos 

componentes e o conhecimento arquitetônico, por sua vez, a inovação arquitetural impacta sobre 

o conhecimento das conexões dos componentes, tornando o mesmo obsoleto. Por outro lado, 

aumenta o conhecimento dos componentes. Já a inovação radical destrói completamente ambos 

os conhecimentos (dos componentes e o arquitetural). Por sua vez, o impacto da inovação 

modular destrói o conhecimento dos componentes, entretanto o conhecimento arquitetural é 

aumentado. Afuah (2003) também destaca que, considerando esse aspecto entende-se que as 

organizações possuem dificuldades em desenvolver inovações incrementais, pois confundem 

estas inovações com as radicais. Assim, uma inovação que, aparentemente, mudou apenas o 

conhecimento arquitetural, pode ser confundida com uma inovação incremental que muda 

somente o conhecimento dos componentes.   

 

2.4.1.3 Modelo de Mudança de Ruptura Tecnológica 

 

 Este modelo discorre sobre as razões que levam as organizações a falharem quando 

exploram as tecnologias desruptivas. Para Christensen (1997 apud AFUAH, 2003), as 

organizações perdem muito tempo identificando e “ouvindo” os consumidores, considerando as 

necessidades atuais destes. Para tanto, num primeiro momento, essas necessidades não devem ser 

considerados para inovações radicais, sendo este um dos principais motivos que levam as 

organizações a falharem. Para o autor, as rupturas tecnológicas compreendem quatro 

características:   
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a) criam novo mercado pela introdução de um novo tipo de produto ou serviço;  

b) o novo produto ou serviço vindo da nova tecnologia, custa menos do que produtos ou 

serviços existentes originados da velha tecnologia;  

c) inicialmente, o desempenho dos novos produtos é pior do que o desempenho dos 

produtos existentes, quando avaliados por métricas de desempenho fornecidas pelos 

valores dos clientes atuais. Eventualmente o desempenho acompanha as necessidades 

destes clientes;  

d) a tecnologia pode dificultar a proteção de patentes usadas.  

 

 Para Afuah (2003), uma organização evidencia a sua capacidade através de seus 

recursos, processos e valores. Podem ser classificados como recursos: o design do produto, as 

marcas, os consumidores, as tecnologias, o capital, entre outros. Os processos são caracterizados 

pelo sistema que transforma os recursos em um valor adicional aos consumidores. Por outro lado, 

o sistema é designado para um desempenho maior do trabalho e muitas vezes de difícil mudança, 

considerando que pode estar incorporado à cultura da organização. 

 

2.4.1.4 Modelo da Cadeia de Valor Agregado à Inovação 

   

 Diferentemente dos modelos anteriores, este modelo não foca sua atenção no impacto 

da inovação decorrente das capacidades e competitividade organizacional. Para Afuah (2003) o 

modelo de cadeia de valores agregados de uma inovação, explica por que uma organização pode 

superar novos entrantes em inovações radicais. Além disso, por que podem falhar em inovações 

incrementais. O modelo está centrando no impacto das inovações de uma organização 

considerando as capacidades e competitividade dos seus fornecedores e clientes. Um exemplo é a 

Microsoft, caracterizado como um inovador complementar dos fabricantes de computadores 

pessoais.  Para tanto, uma inovação incremental para uma organização e seus fornecedores pode 

por outro lado, ser radical para o cliente e para inovadores complementares. 
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Figura 5 - Cadeia de valor agregado à inovação 

Fonte: adaptado de Afuah (1999) 

 

A figura 5 (cinco) demonstra que uma inovação além de implicar na organização 

produtora, ela também tem implicação para os fornecedores, clientes e demais complementares, 

estes por sua vez podem observar e experimentar (utilizar) de forma diferenciada com relação ao 

proposto pelo fabricante. 

 

2.4.1.5 Modelo de Teece - Apropriabilidade e Ativos Complementares 

 

 Esse modelo não classifica as inovações em incrementais ou radicais, mas Teece (1986) 

por intermédio de seu modelo contribui explicando por que uma organização consolidada no 

mercado pode lucrar com as inovações radicais. Para Teece (1986), a proteção da tecnologia 

desenvolvida, frente aos imitadores, é uma forma das organizações lucrarem com as inovações. O 

autor denomina essa técnica de regime de apropriação. Outra possibilidade de lucrar com a 

inovação pode ser por meio dos ativos complementares que são as capacidades de explorar a 

nova tecnologia tais como: manufatura, marketing, canais de distribuição, marca e tecnologias 

complementares. 

 

Radical 

Incremental 

      Fornecedor        Fabricante        Clientes           Inovadores 

                                                                            Complementares 
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2.4.2 Modelos dinâmicos 

 

 Os modelos dinâmicos analisam as inovações no contexto longitudinal, tendo a 

pretensão de explorar a evolução de uma inovação após sua implantação em determinada 

organização. Estes modelos “consideram que uma tecnologia tem vida própria com fases radicais 

e incrementais e cada uma das fases pode necessitar um tipo diferente de capacidades da 

organização para ter êxito” (AFUAH, 1999, p. 44). O estudo dessa dissertação foca-se num 

modelo com essas características o qual será apresentado de forma mais aprofundada no capítulo 

2.6. 

 

2.4.2.1 Modelo de Utterback 

 

 Utterback (1994) apresenta esse modelo destacando a mudança de lucratividade das 

inovações de produtos e processos. Além disso, destaca os elos que existem entre as inovações e 

transformações e as características dos produtos, dos processos, da mudança organizacional, do 

mercado e da competitividade. Para esse modelo dinâmico, as inovações permeiam três fases que, 

Utterback (1994) descriminou como: fase fluída, fase de transição e fase específica, conforme 

destacado na figura 6: 

 

Figura 6 – A dinâmica da inovação de Utterback    

Fonte: adaptado de UTTERBACK (1994, p. 91) 
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 Caracterizada por enorme incerteza no comportamento do mercado e da tecnologia, a 

fase fluída é o início de processo de inovação, por sua vez, as organizações não sabem claramente 

para onde direcionar seus investimentos. Nessa fase, o desenho do produto possui especificações 

próprias, considerando que a tecnologia é desconhecida, podendo ainda ser cara e duvidosa. Para 

tanto, deve atender as exigências de alguns nichos de mercado. No decorrer do tempo, os 

produtores passam a conhecer melhor as necessidades do mercado. Bem como, os consumidores 

possuem mais informações a respeito do potencial da nova tecnologia. Nessa fase a inovação nos 

processos ainda não é relevante. 

 A segunda fase, denominada de transição, já apresenta uma redução quanto à incerteza, 

destacando que o foco da inovação no produto passa para a inovação no processo. O produtor já 

possui certo conhecimento sobre as necessidades do consumidor, agregando-as ao produto, 

definindo desta forma, um “desenho dominante”, que passa a ser à base da competitividade. 

Ainda nessa fase, os materiais são mais especializados e os equipamentos mais caros e 

padronizados. Utterback (1994, p. 24) caracteriza desenho dominante da seguinte forma: 

É aquele desenho que ganha a fidelidade do mercado, aquele que 

competidores e inovadores aderem se desejarem ser competitivos. O 

desenho dominante geralmente toma a forma de um novo produto (ou 

conjunto de características) que sintetizam inovação tecnológica 

individual introduzida prévia e independentemente em produtos 

variados. Pelo fato da nova tecnologia evoluir através de diferentes fases, 

requer da organização diferentes capacidades para lucrar com a 

tecnologia ao longo das fases (UTTERBACK, 1994). 

 

 A terceira fase, denominada específica, trata das ligações entre inovação de produtos e 

de processos. Entretanto, enfatizam-se as inovações em processos, pois as inovações em produtos 

passam a ser incrementais (decorrente do desenho dominante). Nessa fase os materiais são 

especializados e os equipamentos padronizados, sendo a variável custo um determinante 

competitivo. Surgindo uma nova tecnologia que torne a existente não mais competitiva, inicia-se 

um novo processo da fase fluída. Geralmente essa nova tecnologia é introduzida por um novo 

competidor no mercado. O autor ainda afirma que, “Um conjunto diferente de habilidades são 

necessárias para o crescimento e estruturação da organização. Freqüentemente os 

empreendedores ou grupos empreendedores partem para começar outras pequenas organizações” 

(UTTERBACK, 1994, p.84). 
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2.4.2.2 Modelo de Ciclo de Vida da Tecnologia de Tushman e Rosenkopf 

 

 Esse modelo aponta alguns questionamentos na dinâmica das inovações: Quanto uma 

organização pode interferir na evolução da inovação? Por exemplo: até que ponto uma 

organização pode guiar seu desenho de produto a uma norma da indústria? (TUSHMAN; 

ROSENKOPF, 1992). Os autores do modelo afirmam que a influência de uma organização sobre 

uma inovação, está condicionada ao grau de incerteza tecnológica envolvido. Por sua vez, a 

incerteza está condicionada à complexidade da tecnologia e a etapa de evolução em que essa 

tecnologia se encontra.  

 Segundo Tushman e Rosenkopf (1992) quanto maior a complexidade que envolve uma 

inovação, mais fundamental se torna o papel de aspectos não técnicos, a exemplo dos bens 

complementares e de outras organizações do ambiente que permeiam o ciclo de vida da inovação.  

Para eles, as inovações radicais geram a descontinuidade tecnológica, modificando o 

comportamento tecnológico de produto, do processo, do desempenho, da qualidade e do preço 

existente. Essa descontinuidade desencadeia a fase da fermentação, gerando forte rivalidade e 

inúmeros desenhos diferentes, permeando elevada incerteza tecnológica e de mercado.  

 No decorrer do tempo, estabelece-se um desenho dominante que apresenta uma nova 

classe de produto. Esse novo desenho dominante diminui a incerteza tecnológica, e prospecta o 

início da fase de inovações incrementais (TUSHMAN E ROSENKOPF, 1992). Na figura 7, 

pode-se observar que, quanto mais complexa a tecnologia e mais próximo do seu ciclo de vida, 

maior a incerteza e mais fortemente ela é influenciada pelos fatores não técnicos. 

Figura 7 – O modelo de Tushman e Rosenkopf    

Fonte: adaptado de AFUAH (2003, p. 36) 
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 Afuah (2003) colabora afirmando que tanto o modelo de Utterback (1994), bem como, 

o modelo de Thushman e Rosenkopf (1992), exige das organizações diversas capacidades. Para 

que assim, obtenham êxito no decorrer das fases do ciclo de vida da tecnologia. Um dos 

problemas desses dois modelos está centrado na dificuldade de prever quando as fases iniciam e 

quando terminam.  

 

2.4.2.3 Modelo de Foster - Curva S 

 

 Considerando a limitação dos dois modelos anteriores em prever o tempo das fases, 

Foster (1988) destaca que o investimento é quem determina os resultados específicos decorrentes 

de uma tecnologia, denominando esse processo de curva S. “No início, a resposta dos 

investimentos feitos é lenta. Em seguida, ocorre uma aceleração violenta na curva, quando se 

obtém o conhecimento necessário para progredir. Por fim o retorno dos investimentos volta a ser 

lento, tornando qualquer progresso caro” (FOSTER, 1988, p. 31).   

 Entretanto, uma nova tecnologia inicia lentamente, seguida de um enorme aumento, 

porém, voltando a ser lenta. Esse retorno da lentidão por sua vez, sinaliza de que a tecnologia 

chegou ao seu limite. Nessa fase o investimento pode não ter o resultado projetado. Desta forma, 

surge a necessidade de uma nova tecnologia que supere os limites físicos da antiga. Um exemplo 

dessa perspectiva de Foster (1988) são os supercomputadores, que iniciaram com somente um 

processador, logo sinalizando limites quanto à capacidade de armazenamento. Tão breve, 

surgiram computadores com capacidade extremamente superior, iniciando uma nova curva S.  

 

Figura 8 – A curva S de Foster    

Fonte: FOSTER (1988)              
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 Por fim, considerando a apresentação dos modelos estáticos e dinâmicos, o quadro 2 

destaca as características-chave, bem como, o valor agregado de cada modelo de inovação. 

Descrevendo desta forma, as possibilidades de se realizar uma inovação: 

 

 

MODELOS ESTÁTICOS 

Modelo Característica Valor agregado 

 

Abernathy e Clark 

 

Separa o conhecimento tecnológico 

e o de mercado. Destaque para a 

importância do conhecimento de 

mercado. 

 

 

Explica por que os residentes podem 

ter bom desempenho com inovações 

tecnológicas radicais. 

 

Henderson e Clark 

 

Segmenta o conhecimento em: 

conhecimento dos componentes e 

conhecimento arquitetônico. 

 

Explica que as organizações podem 

fracassar com inovações 

incrementais, confundindo as 

mesmas com inovações 

arquitetônicas. 

 

Cadeia de valores agregados a uma 

inovação 

 

A cadeia de valores é composta por 

fornecedores, clientes e inovadores 

complementares. Uma inovação 

pode ter diversos impactos ao longo 

do ciclo da cadeia. 

 

 

Explica por que os residentes podem  

falhar quanto as inovações 

incrementais e como podem ter êxito 

com as inovações radicais. 

 

Teece 

 

Ao explorar uma inovação, além das 

capacidades tecnológicas, também é 

importante a apropriabilidade, que 

refere-se a proteção a imitabilidade 

tecnológica, bem como, os ativos 

complementários. 

 

 

Explica que os inventores nem 

sempre são os que lucram mais com 

a inovação. 

 

MODELOS DINÂMICOS 

 

 

Utterback 

 

O ciclo de vida de uma inovação 

passa por três fases: fluída, de 

transição e específica. Apresenta a 

definição de desenho dominante de 

uma inovação. 

 

 

Explica como as organizações 

podem aproveitar cada fase da 

inovação, além de trazer o conceito 

do desenho dominante como fator 

pontual da inovação. 

 

Tushman e Rosenkopf 

 

Apresenta as etapas de: 

descontinuidade tecnológica; 

fermentação, surgimento do desenho 

dominante, seguindo para mudança 

incremental. 

 

 

O progresso tecnológico depende de 

outros fatores, além dos internos da 

tecnologia. Quanto mais complexa a 

tecnologia, mais ela independe de 

fatores internos. 
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Curva S de Foster 

 

O resultado de esforço direcionado 

para uma tecnologia diminui, à 

medida que se aproxima do seu 

limite físico. 

 

 

Como prever o fim de uma 

tecnologia existente e o início da 

descontinuidade tecnológica. 

Quadro 2 - Características-chave e valor agregado dos modelos de inovação  

Fonte: Adaptado de VICENTI (2006)       
    

 Considerando as características-chave e o valor agregado de cada um dos modelos de 

inovação apresentados, tem-se o suporte para entender quais são as probabilidades de se 

promover uma inovação. Para tanto, se observa que nestes modelos não há referência explicita do 

papel do indivíduo na pesquisa e na construção de um ambiente favorável a inovação, mas sim, 

uma inclinação de suas bases voltadas para as informações tecnológicas, de mercado e as 

capacidades físicas das organizações. Assim, se faz necessário um estudo que possa oferecer 

respaldo e explicar processos e ambientes que sejam favoráveis à inovação. Desta forma, os 2 

(dois) capítulos seguintes pretendem discorrer sobre o conhecimento dos elementos construtivos 

desse ambiente. 

2.5 AMBIENTE DE INOVAÇÃO 

 As literaturas sobre como um ambiente de inovação pode ser fomentado a fim de 

promover inovações, remetem para a análise de inúmeras possibilidades apresentadas pelos 

estudiosos de inovação, considerando que objetiva-se identificar os aspectos que favoreçam o 

ambiente de inovação. Tornatsky et al (1983) destaca que existem estudos que procuram 

descrever os ambientes  ou  contextos  sociais, bem como os resultados  da  inovação,  mas 

poucos  têm aprofundado a questão de  “como”  e  “porque”  as  inovações surgem, se 

desenvolvem, crescem ou terminam ao longo do tempo nas organizações. 

 Para Christensen  (2003)  são necessárias modelações e modificações significativas para 

as idéias que surgem dos funcionários numa organização, para que possam ser adequadas às 

diretrizes organizacionais  já que essas idéias necessitam de recursos para a implementação. O 

autor destaca ainda que o grande limitador das inovações organizacionais não é a ausência de 

boas idéias mas seu processo de modelagem, ou seja, a execução e a implementação do plano de 

negócios torna-se imprescindível. Para o autor “o conjunto de idéias que são processadas e 
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embaladas para a aprovação da alta gerência é muito diferente da efervescência de insights que 

borbulha nas bases da organização” (CRHISTENSEN, 2003, p. 24). 

  Damanpour (1996) afirma que um dos fatores mais importantes que atingem a 

estrutura, os processos e as inovações numa organização é o seu tamanho. Grandes organizações 

podem apresentar vantagens como: maior disponibilidade de recursos para novos projetos e 

maior capacidade de promoção e crescimento por meio de seus funcionários. Conseguem exercer 

maior controle sobre o ambiente externo, promovendo desta forma uma estrutura de recursos e 

conhecimento (ambiente favorável) que podem promover as inovações. Por outro lado, essas 

grandes organizações são mais burocráticas, menos flexíveis e possuem comportamentos 

gerenciais padronizados o que pode gerar morosidade no processo de mudança e inibir o processo 

de inovação. Por sua vez, organizações menores podem ser mais inovadores por serem mais 

flexíveis, possuir maior agilidade nas adaptações que emergem e ser menos resistentes às 

mudanças (DAMANPOUR, 1996). 

 Tidd, Bessant e Pavitt (1997) destacam que o processo de inovação pode apresentar-se 

de forma comum para todas as organizações, afirmando que ele é caracterizado por 4 (quatro) 

elementos:  

1. Varredura  ambiental: objetiva identificar e processar sinais do ambiente interno e 

externo da organização, considerando as ameaças e as oportunidades;  

2. Decisão: baseia-se na visão estratégica organizacional, bem como, interpreta os sinais 

dos ambientes internos e externos optando pela melhor alternativa de ação;  

3. Recursos: selecionada a melhor alternativa, a organização direciona seus esforços na 

busca dos recursos que viabilizam a mesma; 

4. Implementação: nessa fase ocorre o desenvolvimento da tecnologia (inovação) e a 

disponibilização em ambientes internos e externos da organização. 

 

 De acordo com os autores, além dos 4 (quatro) elementos expostos, ainda existem 10 

(dez) componentes que caracterizam o ambiente inovador nas organizações, são eles: 

1. Visão e liderança para a inovação: refere-se a postura da organização com relação aos  

riscos e incertezas que estão correlacionados a inovação, essa postura torna-se essencial 

para a formação de uma empresa de caráter inovador;  
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2. Estrutura organizacional apropriada: destaca a comunicação como um reflexo de uma  

estrutura organizacional alinhada com as estratégias. A informação compartilhada entre 

funcionários que tem interesse em buscar aderência à inovação, podem gerar ambientes 

propícios à inovação. Três variáveis são consideradas na gerência da inovação: 

informação, tempo e pessoas, desta forma, as organizações que disponibilizam a 

informação certa, para a pessoa certa e no tempo certo, conseguem se destacar no 

gerenciamento da inovação. Esse processo somente é alcançado por meio de um sistema 

de comunicação eficiente englobado na gestão do conhecimento;  

3. Papéis chaves na organização: os funcionários, entre outros, que desempenham 

papéis ligados direto ou indiretamente ao processo de inovação, promovem e estimulam 

a inovação;  

4. Treinamento: a organização deve ter a capacidade organizacional de acompanhar a 

evolução de seu mercado por meio de constantes investimentos em treinamentos. Desta 

forma, desenvolver os funcionários para compreender as situações que os cercam, com 

destaque para o comportamento dos concorrentes;  

5. Envolvimento: ações que contribuem para que os funcionários expressem suas idéias, 

podem fomentar o envolvimento com a inovação;  

6. Equipe: objetiva a formação de equipes que tenham a capacidade de produzir idéias e 

soluções que podem ser determinantes para uma organização inovadora; 

7. Clima criativo: a organização deve promover políticas e procedimentos de 

comunicação, sistemas de recompensas, treinamentos e estrutura organizacional 

apropriada a fim de criar um ambiente capaz de estimular os funcionários na produção 

de idéias e soluções; 

8. Foco Externo: caracterizado pela capacidade que a organização tem de interpretar e 

processar os sinais externos da organização (oportunidades e ameaças) objetivando a 

geração de inovação com resposta rápida ao mercado; 

 9. Comunicação: a comunicação deve ser multidirecional e com múltiplos canais 

(pública e ampla), bem como, deve-se estabelecer mecanismos que garantam essa 

abrangência, como: trabalhos rotativos, equipes e projetos, desenvolvimento de políticas 

e sessões de revisão, notas de equipes e multimídia;  
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10.Organização  que  aprende  (Learning  Organization): considerando a evidência da 

gestão do conhecimento nas organizações, a inovação pode ser compreendida como um 

ciclo de aprendizagem que envolve processos de experimentação, experiência, refelxão 

e consolidação. 

 Corroborando com os autores, Afuah (2003) afirma que as organizações são as 

propulsoras do processo de inovação, pois para garantir o seu lucro e competitividade, 

desenvolvem a capacidade de inovar e de proteger-se de imitações. Assim, ao inovar as 

organizações criam competências e capacidades superiores (novas tecnologias) a fim de atender 

ao mercado e seus consumidores. 

 Nesse contexto o modelo de gestão exerce papel determinante, Barbieri et. al (2003) 

defendem que motivação, satisfação no trabalho, estímulo à criatividade, redução de conflitos 

entre gerências, liderança, comunicação interna, gestão de projetos de inovação, empreendedores 

internos, sistemas de recompensas e clima inovador, são temas que estão relacionados aos 

modelos de gestão, estes por sua vez, são classificados como condicionadores do ritmo e do tipo 

de inovação. Os autores também dão ênfase ao ambiente externo à organização, como políticas 

públicas e a situação macroeconômica do país ou da região.  Maciel (1997, p. 109) corrobora 

destacando que o ambiente de inovação “[...] procura dar conta do conjunto de condições – 

limites, obstáculos, possibilidades, estímulos – da inovação em uma determinada formação 

social. Ambiente de inovação refere-se, portanto, ao conjunto de fatores políticos, econômicos, 

sociais e culturais que estimulam ou dificultam a inovação [...].  

Para Leite (2005), o processo de inovação em determinada organização deve dar ênfase 

as interações das diferentes fases do processo, desta forma, não deve haver limites rígidos entre 

os elementos da cadeia de inovação, podendo incorporar agentes externos (stakeholders) que 

podem interagir com o ambiente interno fornecendo informações atualizadas do mercado. Leite 

(2005, p. 17) ainda complementa que “uma dada invenção não pode ser prevista, mas os gestores 

devem criar um ambiente, metodologias, estrutura e convívio pessoal adequados, que favoreçam 

a inovação”. As organizações classificadas de inovadoras devem ter em sua estrutura um 

elemento importante denominado de indivíduos ou grupos-chave. Estes devem estar preparados 

para defender as novas idéias, bem como, oferecer energia e entusiasmo a fim de “transpor” as 

incertezas e a complexidade envolvidas no processo de inovação, e com isso, muitas vezes evitar 

que invenções promissoras morram antes de chegarem ao público externo. Essas pessoas devem 
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ter poder e influência capazes de fazer com que as idéias inovadoras fluam até a alta 

administração, e não precisam necessariamente ter o conhecimento técnico detalhado da inovação 

proposta (apesar de isso poder ser uma vantagem), mas precisam acreditar em seu potencial 

(TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008). 

 

2.6 MINNESOTA INNOVATION RESEARCH PROGRAM (MIRP) 

 

 Van de Ven et al. (2000) afirma que poucos estudos têm examinado os eventos 

temporais das inovações. Como e por que as inovações efetivamente emergem, se desenvolvem e 

terminam. Desta forma, conduziu um grupo de pesquisa no estudo de 29 dimensões que incluíam: 

inovações tecnológicas, de produtos, de processos e administrativas. Estas ocorreram em setores 

públicos, privados e do terceiro setor, desenvolvendo um modelo dinâmico de análise da 

inovação, considerando que analisa as inovações numa perspectiva longitudinal. 

 O MIRP surgiu de uma proposta do Gabinete de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, 

com a proposta de iniciar um programa de pesquisa em gerenciamento da inovação no Centro 

Estratégico de Gerenciamento de Pesquisa da Universidade de Minnesota. A pesquisa incluiu o 

levantamento das necessidades da comunidade, a formação dos grupos de estudo, o estudo de 

campo (piloto), e as devidas licenças. Esse trabalho teve início em 1982-1983 e as primeiras 

ações ocorreram em 1983-1985, que contemplaram: a estruturação do programa de pesquisa, o 

desenvolvimento de métodos, o início dos estudos de inovação, o registro escrito dos casos sobre 

inovação e o melhoramento dos instrumentos de pesquisa. A análise dos dados, feedback as 

equipes de inovação, workshops com gerentes de inovação e eventos com o intuito de socializar a 

pesquisa, ocorreram no ano de 1984 (VAN DE VEN et al. 2000) 

 Esse grupo de pesquisa desenvolveu um questionário para avaliar as inovações, 

identificando o mesmo de Minnesota Inovation Survey (MIS). Esse modelo está baseado nos 

critérios de parcimônia, significância e generalidades, em que, de comum acordo, foram 

estabelecidos cinco conceitos básicos: idéias, resultados, pessoas, transações e contexto 

considerados o core na perspectiva de gerenciamento de inovações. O modelo examina como 

ocorre o processo de inovação, identificando e acompanhando desde o surgimento de uma nova 
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idéia trazida pelas pessoas até a sua implantação, bem como, a interação destas pessoas num 

ambiente organizacional que está em constante mudança. Nessa perspectiva, Van de Vem define 

o processo de inovação em:   

Motivar e coordenar as pessoas a desenvolver e implementar novas idéias 

engajando-se em transações (ou relacionamentos) com outros e fazer as 

adaptações necessárias para alcançar os resultados desejados dentro de um 

contexto organizacional e institucional em mudança (VAN DE VEN et 

al., 2000, p. 9).  

 

 Desta forma, os autores estruturaram a pesquisa em 4 (quatro) grupos demonstrados na figura 9: 

Figura 9 – Modelo de inovação do MIRP   

Fonte: adaptado de Van de Ven  et al. (2000)  

DIMENSÕES INTERNAS 

 

IDÉIAS INOVADORAS:  

 Dificuldade  

 Variabilidade  

PESSOAS  

 Tempo investido  

 Influência nas decisões  

 Liderança  

TRANSAÇÕES INTERNAS AO 

GRUPO  

 Padronização de procedimentos  

 Freqüência de comunicação  

 Freqüência de conflitos  

 Método de resolução de 

conflitos  

 Clima de inovação  

 Risco organizacional  

 Liberdade de expressar dúvidas  

 Processo de resolução de 

conflitos  

 Expectativa de recompensas e 

sanções  

 Escassez de recursos   

TRANSAÇÕES EXTERNAS AO 

GRUPO  

 Complementaridade  

 Consenso/conflito  

 Freqüência de Comunicação  

 Duração do relacionamento 

FATORES 

CONTINGENCIAIS/ 

SITUACIONAIS 

  

 Novidade da inovação;  

 Escopo / tamanho da inovação  

 Estágio da inovação (idade) 

DIMENSÕES EXTERNAS DA INOVAÇÃO 

  

TRANSAÇÕES               INCERTEZA 

EXTERNAS                    AMBIENTAL 

                                                    

 Dependência                Tecnologia  

 Formalização               Economia  

 Influência                     Demografia  

 Efetividade            Legal / regulatória 

 

RESULTADOS 

Efetividade percebida da inovação 
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Conforme Van de Ven et al. (2000, p.57), os 4 (quatro) grupos contextualizam as 

diferentes dimensões que compõem o ambiente de inovação conforme a seguinte descrição: 

a) Dimensões internas: relacionadas ao processo e contexto dentro da unidade de inovação 

organizacional, envolvendo idéias inovadoras, pessoas, transações e contexto;  

b) Dimensões externas: dimensões da inovação pertencentes ao ambiente transacional e 

global (incerteza ambiental) da unidade de inovação, sendo avaliadas separadamente das 

dimensões internas, porque pertencem a diferentes níveis de análise;  

c) Resultados: efetividade percebida da inovação, usada como último critério de validação 

das dimensões internas e externas do MIS;  

d) Fatores situacionais e contingenciais: (novidade, escopo, tamanho e estágio da inovação) 

foram medidos com outros instrumentos (não do MIS) e são usados para examinar a 

teoria  básica  contingencial  do modelo de medição do MIS. 

 

 Os pesquisadores do MIRP estruturaram os estudos em três fases distintas. 

Primeiramente foram realizados estudos exploratórios para ter acesso às organizações 

participantes e familiarização com as inovações.  Na segunda fase, foram feitos estudos de casos 

e os resultados obtidos foram relatados, direcionando desta forma para o mapeamento de eventos 

que possibilitou o início das análises longitudinais das inovações. Na última fase, os estudos 

longitudinais foram iniciados após a identificação de como os aspectos específicos de cada 

inovação, deveriam ser aprofundados. Posteriormente ocorreu a obtenção da liberação de acesso 

às informações nas organizações envolvidas (VAN DE VEN et al. 2000). 

 A metodologia apresenta 29 dimensões, contemplando amplamente os eventos 

temporais decorrentes dos processos internos e externos das organizações, que contribuem para o 

surgimento de inovações nestas, conforme apresentadas no quadro 3: 

 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO TIPO DE INFLUÊNCIA FORMA DE AVALIAÇÃO 

1.Eficiência 

Percebida com a 

Inovação 

Grau com que as 

pessoas perceberam 

como a inovação 

atendeu às 

expectativas sobre o 

processo e sobre 

resultados.  

Positivamente relacionado 

com o sucesso da inovação 

por meio da percepção dos 

participantes em relação aos 

resultados atingidos.  

Satisfação com progresso 

alcançado; eficiência na resolução 

de problemas; progresso 

identificado com expectativas; taxa 

de eficiência; inovação atendendo a 

objetivos.  
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DIMENSÃO DESCRIÇÃO TIPO DE INFLUÊNCIA FORMA DE AVALIAÇÃO 

2.Incerteza sobre a 

Inovação  

Dificuldade e 

variabilidade das 

idéias inovadoras 

percebidas pelas 

pessoas envolvidas 

com o processo.  

Quanto maior a incerteza, 

menor o índice de eficiência 

da inovação, mantidos 

constantes os outros fatores.  

Conhecimento dos passos da 

inovação; escala de previsibilidade 

dos resultados; freqüência dos 

problemas; grau de repetição dos 

problemas.  

3.Escassez de 

Recursos  

Pressão por carga de 

trabalho e 

competição por 

recursos.  

Níveis moderados de 

escassez de recursos estão 

positivamente relacionados 

ao sucesso da inovação.  

Peso da carga de trabalho 

competição por recursos 

financeiros e materiais e por 

atenção da administração; 

competição interpessoal.  

4.Padronização de 

Procedimentos  

Processos são 

padronizados 

quando há um 

grande número de 

regras a seguir e 

estas são 

especificadas 

detalhadamente.  

Quanto maior a padronização 

das regras e tarefas 

necessárias para o 

desenvolvimento da 

inovação, maior a eficiência 

percebida.  

Número de regras a serem seguidas 

para conceber e implantar a 

inovação; grau de detalhamento das 

regras e procedimentos.  

5.Grau de Influência 

nas Decisões  

Grau de controle 

percebido pelos 

membros do grupo 

sobre o 

desenvolvimento do 

processo de 

inovação.  

Está relacionado com o 

sucesso da inovação, pois as 

pessoas irão implementar 

com maior interesse e afinco 

as idéias construídas com sua 

participação e aprovação.  

Influência na definição dos 

objetivos da inovação, do trabalho 

a ser feito, do financiamento e uso 

de recursos financeiros e do 

recrutamento de pessoal.  

6.Expectativas de 

Prêmios e Sanções  

Grau em que o 

grupo percebe 

antecipadamente que 

o bom desempenho 

será reconhecido.  

Positivamente relacionado 

com o sucesso da inovação, 

pois diretamente relacionado 

com a satisfação no trabalho 

e a motivação.  

Chance de reconhecimento do 

grupo e do individual; chances de 

reprimendas em grupo; chances de 

reprimendas individuais.  

7.Liderança do Time 

de Inovação  

Grau em que os 

líderes da inovação 

são percebidos pelos 

membros da equipe 

como promotores de 

um comportamento 

inovador.  

Quanto maior o grau de 

liderança, mais os 

participantes do processo 

irão perceber a eficiência da 

inovação.  

Encorajamento de iniciativas, 

delegação de responsabilidades, 

fornecimento de feedback, 

confiança nas pessoas, prioridade 

para o cumprimento de tarefas e 

manutenção de relacionamentos.  

8.Liberdade para 

Expressar Dúvidas  

Grau em que os 

participantes 

percebem pressões 

para estar em 

conformidade com o 

grupo e as normas.  

Quanto mais aberto o 

ambiente para as pessoas 

expressarem opiniões, mais 

elas perceberão a eficiência 

da inovação.  

Críticas encorajadas; dúvidas 

manifestadas; liberdade para 

contrariar o que foi decidido. 
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DIMENSÃO DESCRIÇÃO TIPO DE INFLUÊNCIA FORMA DE AVALIAÇÃO 

9.Aprendizagem 

Encorajada  

Grau em que 

percebem que o 

aprendizado e os 

riscos são 

valorizados e os 

erros minimizados.  

Indicadores de uma cultura 

organizacional que favorece 

a inovação.  

Falhas e erros não geram 

interrupções na carreira; 

valorização do risco tomado; 

aprendizagem como prioridade na 

organização.  

10. Dependência de 

Recursos   

Extensão em que as 

partes percebem a 

necessidade de 

recursos financeiros, 

informações, 

materiais.  

Quanto maior a dependência 

de recursos e o intercâmbio 

dos mesmos, mais fácil será 

conduzir o processo com 

eficiência.  

Time de inovação precisa do outro 

grupo e vice versa; quantidade de 

trabalho que o time fez para o outro 

grupo; quantidade de trabalho feita 

pelo outro grupo para o time.  

11. Formalização Verbalização dos 

termos do 

relacionamento entre 

grupos. 

Quanto mais verbalizado e 

documentado é o processo, 

maior é sua influência e 

resultados.  

Inter-relacionamento entre grupos é 

verbalizado; inter-relacionamentos 

fielmente documentados.  

12. Eficiência 

Percebida nas 

relações entre os 

grupos  

Grau em que as 

partes acreditam que 

realizam suas 

responsabilidades e 

compromissos - 

equilíbrio 

Quanto maior o equilíbrio e o 

respeito entre as partes, mais 

favorável será o clima para 

promoção da inovação.  

Compromissos mantidos pelo outro 

grupo; time de inovação manteve 

seus compromissos; equilíbrio no 

relacionamento.  

13. Influência nas 

relações entre os 

grupos 

Grau em que as 

partes mudaram ou 

afetaram umas às 

outras.  

A parceria e o 

compartilhamento dos 

trabalhos e resultados 

favorecem a inovação.  

Time de inovação influencia o 

outro grupo e vice versa; o outro 

grupo influenciou ou mudou o 

grupo de inovação.  

14. Ambiente 

Econômico  

Estrutura de 

mercado e 

concorrência.  

A estabilidade, pouca 

concorrência e 

previsibilidade prejudicam a 

inovação.  

Número de concorrentes; 

previsibilidade da concorrência no 

ambiente; estabilidade do ambiente 

econômico.  

15. Ambiente 

Tecnológico.  

Existência de outras 

unidades de pesquisa 

e desenvolvimento.  

A complexidade do ambiente 

tecnológico dificulta o 

processo de inovação.  

Número de esforços R&D; 

previsibilidade do desenvolvimento 

tecnológico; estabilidade do 

ambiente tecnológico.  

16. Ambiente 

Demográfico  

Aspectos sociais, 

aspectos 

populacionais e 

níveis educacionais.  

A complexidade do ambiente 

demográfico e sua 

instabilidade podem 

prejudicar a inovação.  

Número de fatores demográficos; 

previsibilidade dos aspectos 

demográficos; estabilidade do 

ambiente demográfico.  

17. Ambiente Legal/ 

Regulador  

Políticas 

Governamentais, 

Regulamentos, 

Incentivos, Leis.  

A complexidade do ambiente 

regulador e sua instabilidade 

pode prejudicar a inovação.  

Previsibilidade do ambiente 

legal/regulador; restrições da 

regulação; hostilidade dos 

reguladores.  
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18. Grau de 

Novidade  

Classificação do 

trabalho 

desenvolvido, pode 

representar uma 

imitação uma 

adaptação ou uma 

originalidade.  

O grau de novidade possível 

está relacionado aos tipos de 

produtos, serviços e 

processos da empresa.  

Cópia: a política, produto ou 

processo já existem. A organização 

copia e aplica com poucas 

modificações; adaptação: alguns 

protótipos de soluções existem, 

trata-se de um redesenho deste; 

originalidade: solução ainda é 

desconhecida.  

19. Dimensão da 

Inovação  

Número de pessoas e 

quantidade de 

recursos 

empenhados em 

desenvolver a 

inovação.  

Caracterização do processo: 

quanto maior o número de 

pessoas e recursos 

empenhados, maior a chance 

de sucesso.  

Determinar a dimensão envolvida 

com a inovação, através da 

observação e levantamento de 

dados da empresa.  

20. Estágio da 

Inovação 

A inovação pode 

estar no estágio da 

idéia (concepção), 

no estágio de design 

da solução, em fase 

de implementação 

ou já incorporado 

pela empresa.  

Avaliação do estágio da 

inovação no qual a empresa 

se encontra  

Idéia: problema identificado 

procura-se a solução mais 

adequada;  

Design: solução desenvolvida e 

detalhes de implementação 

definidos;  

Implementação: inovação começa a 

ser acionada;  

Incorporação: inovação aceita.  

21. Tempo dedicado 

à inovação  

Tempo que cada um 

dedicou à inovação e 

à previsão  

Medida para determinar o 

tempo de trabalho dos 

indivíduos, 

Quantidade de horas dedicadas à 

inovação por: semana, dia, mês.  

22. Frequência de 

Comunicação  

Refere-se à 

freqüência com que 

os membros do time 

de inovação 

comunicam-se 

dentro e fora do seu 

grupo.  

Essa construção está 

relacionada ao sucesso da 

inovação em muitos estudos, 

e provê uma indicação sobre 

o nível de interação daquele 

membro e sua rede de 

relacionamentos.  

Outros membros da equipe; 

pessoas em outros departamentos; 

administradores de maior 

hierarquia; consultores externos; 

consumidores potenciais ou 

existentes; vendedores potenciais 

ou existentes; reguladores da 

indústria ou do governo.  

23. Problemas 

Identificados  

Refere-se aos 

obstáculos ou 

barreiras 

experimentados no 

desenvolvimento de 

uma inovação ao 

longo do tempo.  

Quanto maior o número de 

obstáculos, mais difícil torna-

se a implementação bem 

sucedida de uma inovação.  

Problemas de recrutamento de 

pessoal; Falta de objetivos e planos 

definidos; falta de métodos claros 

de implementação; falta de 

recursos financeiros e outros; 

coordenação de problemas; falta de 

apoio ou resistência.  

24. Conflitos  Refere-se a dois 

tipos de discórdia ou 

disputa no time: 

frequência com que 

ocorrem, e proteção 

de unidades 

(segmentalismo).  

Os conflitos funcionam como 

obstáculos ao sucesso da 

inovação. Quanto mais 

autoprotetores forem os 

procedimentos em relação às 

equipes fechadas, maiores as 

barreiras à inovação.  

Frequência com que ocorrem os 

conflitos.  
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25. Processo de 

resolução de 

conflitos  

Métodos pelos quais 

os desentendimentos 

e disputas são 

conduzidos.  

Quanto maior o controle dos 

conflitos, mais favorecida 

estará a inovação.  

Ignorar ou rejeitar os conflitos; 

lidar superficialmente com os 

conflitos; confrontar as questões 

abertamente; recorrer à hierarquia 

para solucionar os problemas; 

relacionar problemas com os 

objetivos da organização.  

26. Complemen-

taridade  

É o grau de 

benefícios mútuos 

ou sinergia entre as 

partes que compõem 

o relacionamento.  

Quanto maior a sinergia, 

menor o índice de disputas, o 

que favorece o sucesso da 

inovação.  

Existência de objetivos 

complementares;  

Uso alternativo dos 

relacionamentos de trabalho.  

27. Consenso/ 

Conflito  

Trata-se do grau de 

concordância e 

conflito entre as 

partes de um 

relacionamento, e a 

confiança existente 

entre elas.  

Quanto maior o índice de 

conflito, mais difícil se torna 

o sucesso da inovação. Pelo 

contrário, havendo 

concordância e confiança no 

sucesso torna-se mais 

provável seu sucesso.  

Frequência de conflitos; 

competição entre as partes; 

confiança entre as partes.  

28. Frequência de 

comunicação  

Frequência de 

contato entre as 

partes de um 

relacionamento, 

durante o processo 

de inovação.  

Quanto mais fluida a 

comunicação, diminui-se a 

probabilidade de conflitos. É 

positiva para o sucesso da 

inovação.  

Frequência dos contatos entre 

membros do time de inovação com 

o outro grupo.  

29. Duração do 

relacionamento 

Período que se 

espera que dure um 

relacionamento 

iniciado com o 

processo de 

inovação.  

Índice de um bom contato 

entre os grupos. Índice que 

soma favoravelmente ao 

sucesso da inovação.  

Quanto tempo se espera que dure a 

relação, ou quanto tempo durou de 

fato, após o término do processo de 

inovação.  

Quadro 3 - Fatores condicionantes do meio inovador: lista integral 

Fonte: Adaptado de MACHADO, 2004. 

 

 O modelo MIS é classificado como um modelo dinâmico, considerando que analisa as 

inovações numa perspectiva longitudinal.  Para Hair et al (2005), o estudo longitudinal é 

adequado para as questões da pesquisa e as hipóteses que são afetadas pela variação das coisas, 

no decorrer do tempo. Apresenta uma série temporal de observações. Em síntese, esse modelo 

explora como ocorrem as inovações, por que emergem, desenvolvem-se e terminam. Diante da 

ampla descrição que esse modelo propõe, justifica-se a adoção do modelo MIS para este estudo.               
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3   MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA  

Neste capítulo apresenta-se a metodologia empregada no presente estudo. 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

A investigação desta pesquisa foi orientada pelo seguinte pressuposto: 

Com base na metodologia MIS, uma organização hospitalar que adota ferramentas de 

um sistema de informação pode desenvolver um ambiente propício ao surgimento de inovações. 

 

3.1.1 Perguntas de Pesquisa 

 

 A investigação empírica acerca do problema formulado foi conduzida pelas seguintes 

perguntas de pesquisa: 

a) Conforme metodologia MIS, os usuários de um sistema de informação em uma 

organização hospitalar o percebem como instrumento que auxilia na formação de um 

ambiente propício ao desenvolvimento de inovações? 

b) Quais dimensões da metodologia MIS caracterizam o ambiente de inovação na 

organização hospitalar? 

c) Qual o grau de aderência da organização ao modelo proposto pelo MIRP? 

 

3.1.2 Definição Constitutiva e Operacional das Categorias Analíticas em Estudo 

 

A) SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SI) 

Definição Constitutiva: Para Sordi (2003), os SI fornecem suporte aos processos de uma 

organização. Estes podem ser classificados em três categorias: sistemas legados, sistemas 

integrados e sistemas colaborativos. Os sistemas legados são caracterizados pelos sistemas mais 

antigos da organização. Já os sistemas integrados surgiram em função da necessidade de integrar 

os sistemas legados, disponibilizando uma única base de dados. Por sua vez, os sistemas 

colaborativos surgiram em função da necessidade de comunicação das grandes comunidades de 
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usuários internos e externos da organização. Para o autor, a consolidação das bases de dados e a 

eliminação de tecnologias desnecessárias, podem levar à um estágio de disponibilidade e 

maturidade dos serviços digitais. 

Definição Operacional: o sistema de informação desta pesquisa é representado pelo software 

GSAÚDE e será avaliado por meio de algumas ferramentas. Essas ferramentas são utilizadas 

pelos funcionários da organização hospitalar na execução de suas tarefas, desta forma, foram 

selecionadas para essa pesquisa por compreenderem o grupo de ferramentas que modificaram de 

forma significativa os processos de trabalho. Os aspectos mais relevantes que contribuíram para 

que essas ferramentas fossem selecionadas para essa pesquisa são: a recente implantação das 

ferramentas nas unidades de trabalho, a participação efetiva dos usuários no desenvolvimento 

destas, bem como, a utilização das ferramentas por todos os funcionários que trabalham nas 

unidades onde essas ferramentas foram implantadas. 

 As ferramentas que serão analisadas nessa pesquisa são: ADEPg (administração 

eletrônica da prescrição), PEPOg (prontuário eletrônico da prescrição peri-operatória), RESSUPg 

(Módulo de ressuprimento do estoque) e o CONTARg (Módulo contas à receber convênios):  

a) ADEPg: ferramenta que auxilia os colaboradores da área assistencial na gestão de suas 

atividades, por meio da administração eletrônica da prescrição médica e de enfermagem. 

Essa administração contempla a checagem de medicamentos e materiais hospitalares, o 

controle da infusão de soluções e a administração de várias outras atividades. Desta 

forma, também apresenta relatórios de inconsistências quanto às atividades executadas ou 

não; 

b) PEPOg: ferramenta do GSAÚDE que auxilia na gestão da prescrição anestésica e 

cirúrgica, contemplando a checagem eletrônica dos materiais e medicamentos na sala 

cirúrgica (auxilia no controle dos gastos). Além disso, possibilita o registro on-line da 

evolução clínica do paciente durante o procedimento, como por exemplo, os registros de 

enfermagem no transoperatório e o relatório de operação do médico; 

c) RESSUPg: essa ferramenta contempla a gestão do abastecimento das unidades de 

estoques. Possibilita um pré-cadastramento com parâmetros que consideram as 

características de cada organização, bem como, o gerenciamento dos volumes a serem 

adquiridos; 
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d) CONTARg: ferramenta do GSAÚDE que possibilita a gestão do contas a receber da 

organização. Engloba o controle dos saldos pendentes de recebimento, contemplando a 

análise no aspecto de saldo pendente devido e não devido. Também possibilita o controle 

de saldos financeiros que devem ser repassados para prestadores de serviços terceirizados. 

 

B) AMBIENTE DE INOVAÇÃO 

Definição Constitutiva: Van de Ven et al (2000) destacam que a interação do ambiente interno de 

uma organização, associado aos eventos que ocorrem no ambiente externo, resultam no processo 

de inovação. Esses eventos exigem uma mudança no “status quo” das pessoas, fazendo com que 

estas assumam novas posturas. Essa mudança se reflete nos ambientes por meio de inovações. Os 

autores também afirmam que os eventos internos, estão relacionados à forma com que as 

organizações incentivam as pessoas para a inovação, e que estas organizações estão 

condicionadas as mudanças que ocorrem no ambiente externo, devendo se alinhar a este. 

Definição Operacional: o procedimento operacional de avaliação do ambiente de inovação será 

embasado na aplicação do instrumento de coleta adaptado da metodologia denominada MIS, 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa MIRP. O instrumento será aplicado nos grupos de 

funcionários que utilizam as ferramentas ADEPg, PEPOg, RESSUPg e CONTARg. 

 

3.1.3 Definição Constitutiva dos Termos Considerados Relevantes nesta Pesquisa 

 

A) INOVAÇÃO: a inovação nas organizações pode causar dois tipos de impactos: o primeiro 

consiste na necessidade da organização em modificar as habilidades para oferecer novos 

produtos. Nessa situação, a inovação pode ser definida pela extensão do impacto causado na 

organização, ou seja, uma inovação radical deve ser totalmente diferente daquilo que já existe na 

organização, e a inovação incremental é norteada por melhorias do que já existe na organização. 

O segundo impacto é caracterizado pela visão econômica determinada pela competitividade e, 

refere-se àquilo que resulta em produtos superiores com baixo custo, melhor desempenho, ou 

novas características, tornando produtos existentes não competitivos (AFUAH, 2003). 
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B) ORGANIZAÇÕES: uma organização é uma coletividade identificável, sob uma ordem 

normativa (regras), há níveis de autoridade (hierarquia), sistemas de comunicação e de 

coordenação de membros (procedimentos): essa coletividade está inserida num ambiente onde 

ocorrem atividades que estão relacionadas a um conjunto de metas. Essas atividades acarretam 

conseqüências para os membros da organização, para a própria organização e para a sociedade 

(HALL, 2004). 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Para Hair et al. (2005), o método científico é utilizado pelos pesquisadores para adquirir 

informações e construir o conhecimento. Cervo e Bervian (2002, p. 25) contribuem afirmando 

que “o método científico quer descobrir a realidade dos fatos e esses ao serem descobertos 

devem, por sua vez, guiar o uso do método. [...] o método é apenas um meio de acesso: só a 

inteligência e a reflexão descobrem o que os fatos e os fenômenos realmente são”. Cabe destacar 

a diferença entre método e técnica. A técnica é a aplicação prática do plano metodológico, ou 

seja, a forma como ele é executado. Num comparativo, pode-se destacar que a relação que existe 

entre o método e a técnica é a mesma existente entre a estratégia (método) e a tática (técnica). 

Desta forma, a técnica está condicionada ao método, porém, pode ser considerada uma auxiliar 

imprescindível (CERVO E BERVIAN, 2002). 

 

3.2.1 Design e Perspectiva de Pesquisa 

 

Essa pesquisa envolverá uma organização hospitalar, desta forma, o método científico 

utilizado será o estudo de caso. Gil (2002) destaca que o estudo de caso está condicionado a um 

exaustivo e profundo estudo sobre um ou poucos objetos, permitindo um amplo e detalhado 

conhecimento. Cooper e Schindler (2003) corroboram ressaltando que “uma ênfase em detalhes 

fornece informações valiosas para solução de problemas, avaliação e estratégia. [...] assim, um 

único estudo de caso bem planejado pode representar um desafio importante para uma teoria e 

simultaneamente ser a fonte de novas hipóteses e constructos”.  



 58 

 A pesquisa está caracterizada como um estudo descritivo com método quantitativo. Para 

Cooper e Schindler (2003) um estudo descritivo refere-se a uma questão ou hipótese com 

variações, para as quais se pergunta ou se declara algo sobre seu tamanho, forma, distribuição, ou 

existência. Cervo e Bervian (2002, p.66) afirmam que o estudo descritivo “procura descobrir, 

com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com 

outros, sua natureza e características”. Na presente pesquisa as características se referem às 

dimensões de ambiente de inovação, aquelas que favorecem o surgimento das mesmas, 

utilizando-se para isso a metodologia MIS.  O método quantitativo “caracteriza-se pelo emprego 

da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento destas” 

(RICHARDSON, 1989, p.29). O nível de análise foi o organizacional, e a unidade específica de 

análise foram os indivíduos e as áreas que incorporaram e adotaram as ferramentas do sistema de 

informações GSAÚDE. Desta forma, foi aplicado um questionário (instrumento MIS adaptado) 

no período de dezembro de 2009 a abril de 2010 em funcionários da organização hospitalar que 

utilizam as ferramentas ADEPg, PEPOg, RESSUPg e CONTARg, por meio de um corte 

temporal transversal.  Richardson (1989, p. 142) destaca que “um questionário atende pelo menos 

a duas funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social”.  

 

3.2.2 População e amostra 

 

O Hospital Santa Catarina foi escolhido de forma intencional, não probabilística, 

considerando que é uma organização hospitalar classificada como referência nacional em adoção 

de sistemas de informação. Para Cooper e Schindler (2003, p.50), “a idéia básica de amostragem 

é que, ao selecionar alguns elementos em uma população, podemos tirar conclusões sobre toda a 

população. [...] um elemento da população é a pessoa que está sendo considerada para 

mensuração. É a unidade de estudo”. Hair et al (2005) corroboram destacando que uma amostra 

deve ser representativa no contexto da população que é extraída, ou seja, ela deve refletir as 

características da população. Buscando desta forma, minimizar os erros que podem estar 

associados à amostragem.  

 O total de funcionários na organização é de 758, para tanto, somente participaram os 

funcionários que utilizam as ferramentas ADEPg, PEPOg, RESSUPg e CONTARg que perfazem 

o montante de 129 funcionários, constituindo dessa forma a população. De acordo com Cooper e 
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Schindler (2003, p.150), “uma população é o conjunto completo de elementos sobre os quais 

desejamos fazer algumas inferências”. Para Hair (2005), uma população inclui todos os 

elementos com características em comum, num determinado grupo. 

A ferramenta ADEPg é utilizada na unidade Clínica A2 que contempla 14 funcionários, 

na Unidade de Tratamento Intensivo Adulto (UTI-Ad.), composta por 38 funcionários e por todos 

os 34 enfermeiros da organização, totalizando uma população de 86 funcionários. A ferramenta 

PEPOg é utilizada no setor centro cirúrgico, que apresenta em sua estrutura 34 funcionários. O 

módulo RESSUPg é utilizado pelo setor de suprimentos, que envolve 05 funcionários, por sua 

vez, o modulo CONTARg compreende 04 funcionários.  

 O instrumento MIS adaptado foi aplicado a estes setores pelo fato de que as ferramentas 

foram desenvolvidas, implantadas e estão em pleno uso nessas unidades. Desta forma, a amostra 

por conveniência apresenta seu grau de significância e erro amostral com base na fórmula de 

Barbetta (2001): 

                         

 

 N = tamanho da população; 

 E0 = erro amostral tolerável; 

 n0 = primeira aproximação do tamanho amostral; 

 n = tamanho da amostra. 

 

Portanto, considerando que a população foi de 129 funcionários (sujeitos sociais da 

pesquisa), e destes, 104 questionários foram validados, temos um erro amostral de 4,3% e um 

grau de significância de 95,7%. 

 

3.2.3 Caracterização da organização hospitalar 

 

 A pesquisa foi realizada no Hospital Santa Catarina (HSC), sendo o único hospital 

privado da cidade de Blumenau, no Médio Vale do Itajaí – SC e um dos primeiros no Brasil que 

implantou um software de gestão desenvolvido dentro da organização, nas suas mais diversas 

áreas. Criado em 27 de junho de 1920 pela comunidade evangélica (Luterana) de Blumenau, hoje 
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o hospital conta com uma área construída de aproximadamente 13.200 m², bem como, é 

composto por aproximadamente 150 leitos dos quais 20 são de Unidade de tratamento intensivo 

adulto (UTI-Ad.), 09 em tratamento intensivo neonatal/pediátrico (UTIN-Ped.), 16 leitos de 

Pronto Atendimento, 22 leitos na Clínica de Saúde Mental e demais leitos clínicos. São realizadas 

no hospital, aproximadamente 900 internações por mês e 3.900 atendimentos no Pronto 

Atendimento. Conta ainda com 6 salas cirúrgicas que executam em torno de 540 cirurgias mês. O 

foco da atividade está concentrado em especialidades de alta complexidade como: cardiologia, 

neurocirurgia, ortopedia, urologia, cirurgia geral, oncologia, diagnóstico por imagem e unidades 

de tratamento intensivo, para isso, conta com 319 médicos atuantes no Corpo Clínico que 

compõem 57 especialidades. Atualmente o hospital está em fase de acreditação internacional pela 

Joint Comission (JCI), através do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), que visa qualificá-

lo para atendimentos com padrões de segurança internacional. 

 

3.2.4 Dados 

Na sequência serão apresentados os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

3.2.4.1 Tipos de dados 

Os dados coletados na presente pesquisa serão de dois tipos: 

a) primários: coletados por meio do questionário estruturado embasado na metodologia 

MIS, desenvolvido pelo grupo MIRP; 

b) secundários: informações disponíveis em documentos organizacionais que foram 

utilizadas para a caracterização do objeto de estudo. 

 

3.2.4.2 Coleta de dados 

 

Conforme Hair (2005) a coleta de dados pode ser feita por meio de observação, 

entrevistas ou por questionários. O principal papel da coleta de dados é identificar ou refinar 

problemas de pesquisa, auxiliando na formulação e validação de estruturas conceituais.  

Nesse trabalho a coleta dos dados foi feita a partir da aplicação do questionário 

estruturado (anexo 1) em conformidade com a metodologia MIS. O instrumento de coleta 

engloba 29 (vinte e nove) dimensões que caracterizam um ambiente inovador, estas são 
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encontradas nos estudos de Van de Vem (2000), bem como, testadas por Barbieri et al (2004), 

Machado (2004), Vicenti (2006) e Carvalho (2010). 

 O questionário do modelo MIS originalmente desenvolvido pelo MIRP em língua 

inglesa é contemplado em duas partes, denominadas de MIS I e MIS II, estes englobam 41 

(quarenta e uma) questões fechadas e 10 (dez) questões abertas. O MIS I e MIS II abordam os 

eventos internos e externos à organização que interferem no ambiente de inovação, assim como, 

nas características socioeconômicas daqueles que estão envolvidos com a inovação.  

 O questionário aplicado foi adaptado do modelo proposto originalmente pelo MIRP, 

desta forma somente foram preservadas as dimensões que poderiam ser percebidas pelos 

funcionários da organização e não somente pela alta administração. O instrumento adaptado foi 

composto por 21 (vinte e uma) dimensões que foram agrupadas em 4 (quatro) grandes grupos 

(explanado na figura 9) e que estão contempladas em 45 (quarenta e cinco) questões, conforme 

segue: 

1.  Eficiência da inovação percebida (questões 1, 2 e 3);  

2.  Nível de incerteza que envolve a inovação (questões 39, 40, 41, 42 e 44);  

3.  Escassez de recursos (questões 29a, 29b, 29c, 29d e 43); 

4. Padronização de procedimentos para desenvolver a inovação (questões 31, 33a e 3b);  

5.  Grau de influência sobre decisões (questões 30a, 30b, 30c e 30d);  

6.  Expectativas de prêmios e sanções (questões 4a, 4b, 5a, 5b);  

7.  Liderança do time de inovação (questões 6, 7, 8, 9, 10 e 17);  

8.  Liberdade para expressar dúvidas (11,12 e 13);  

9.  Aprendizagem encorajada (questões 14, 15 e 16); 

10. Dependência de recursos (questões 18 e 19);  

11. Formalização no relacionamento (questões 20 e 21);  

12. Eficiência percebida com o relacionamento (questões 22, 23 e 32);  

13. Influência entre grupos (questão 24);  

14. Frequência da comunicação (questões 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g);  

15. Problemas identificados (questões 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 37f, 37g, 37h);  

16. Conflitos (questões 35 e 38e);  

17. Processos de resolução de conflitos (questões 38a, 38b, 38c, 38d);  

18. Complementaridade (questões 25 e 26);  
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19. Consenso/conflito (questões 27 e 28);  

20. Frequência da comunicação entre os grupos (questão 36);  

21. Duração do relacionamento (questão 45).  

 

As alternativas de resposta do questionário foram classificadas em escala Likert de 5 

(cinco) pontos, sendo 1 (um) o valor de menor importância e 5 (cinco) o de maior importância. O 

questionário foi aplicado na forma impressa para todos os funcionários das unidades que utilizam 

as ferramentas selecionadas para esse estudo.  

Cabe ressaltar que o questionário adaptado manteve os mesmos constructos do 

desenvolvido pelo MIRP, para tanto, exclui questões que não fazem parte da realidade dos 

sujeitos sociais (funcionários) da pesquisa. Desta forma, a estrutura de ambiente de inovação 

avaliada na organização hospitalar engloba questões de dimensões internas, resultados e parte das 

dimensões externas (figura 9). O fato de utilizar parte das dimensões externas se justifica 

considerando que algumas dimensões mesmo sendo classificadas como externas ao grupo de 

inovação, são encontradas dentro da organização estudada e desta forma podem ser percebidas 

pelos funcionários, por sua vez, as dimensões excluídas se referem exclusivamente ao ambiente 

externo da organização e são mais perceptíveis pela alta administração. 

 

3.2.4.3 Procedimento de análise dos dados 

 

 Os dados primários provenientes do questionário adaptado foram tabulados em planilha 

Microsoft Excel, e as 45 (quarenta e cinco) questões foram agrupadas conforme as dimensões a 

que pertencem. Para as dimensões foram atribuídas médias que correspondem ao somatório das 

respostas das perguntas da dimensão por respondentes, dividido pela quantidade de perguntas 

daquela dimensão.  

 A análise está configurada em 3 (três) etapas. Na primeira, a base dos dados tabulados 

no Excel foi importada pelo software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 16, objetivando a análise de frequência com a qual se puderam evidenciar as 

respostas que apontam as dimensões percebidas pelos funcionários no ambiente inovador. Esse 

processo foi feito com as 45 (quarenta e cinco) questões do instrumento adaptado às quais foram 
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agrupadas em dimensões e apresentadas em tabelas. Posteriormente foi realizado o teste de 

confiabilidade das respostas por intermédio do alfa de Cronbach que apresenta o grau de 

convergência das respostas, assim, quanto menor a dispersão dos dados, maior a confiabilidade 

dos mesmos. O Alpha de Cronbach é utilizado nas áreas relacionadas às ciências sociais (HAIR 

J. R.  et  al.,  2005) denominado de “coeficiente de fidedignidade” de uma escala. Todas as 

dimensões tiveram sua confiabilidade testada e apresentada em tabela. 

 Na segunda etapa foi utilizado o mapa fatorial exploratório a fim de avaliar os 

agrupamentos das dimensões em fatores que poderiam representar o ambiente de inovação 

estudado. Para Loesch e Hoeltgebaum (2005, p.7) essa técnica tem como principal característica 

“descrever os relacionamentos de covariância entre muitas variáveis observáveis, chamadas 

variáveis indicadoras, supondo que cada uma delas possa ser expressa como uma combinação 

implícita de poucos fatores aleatórios subjacentes e não observáveis”. Desta forma, foram 

realizados testes com o objetivo de identificar o número de fatores que seriam necessários. 

Analisando as cargas fatoriais das dimensões, identificou-se a necessidade de 2 (dois) fatores 

com o intuito de representar da melhor forma possível os ambientes. Foram consideradas para 

essa análise somente as dimensões internas percebidas (conforme análise de frequência) pelos 

funcionários e com alfa de cronbach satisfatório. 

 A última etapa tinha a pretensão de verificar se a estrutura de inovação proposta pelo 

MIRP incluindo as dimensões internas, externas e de resultado (figura 9), poderia ser observada 

na organização hospitalar estudada. Nessa avaliação foi utilizada a técnica de modelagem de 

equações estruturais por meio do software estatístico SmartPLS 64 2.0, para a qual foram 

selecionadas somente as dimensões percebidas pelos funcionários. O SmartPLS permite apurar as 

equações de correlação entre as dimensões, apresentando graficamente o valor de impacto e os 

valores para explicação do modelo. Os dados secundários coletados na organização hospitalar 

somente foram utilizados para caracterização da amostra.   

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

 Segundo Vergara (1998, p.58), “todo método tem possibilidades e limitações. É 

saudável antecipar-se as críticas que o leitor poderá fazer ao trabalho, explicitando quais as 
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limitações que o método escolhido oferece, mas que ainda assim o justificam como o mais 

adequado aos propósitos da investigação”.  

 Entre as limitações da presente pesquisa está o fato dos colaboradores trabalharem em 

turnos diferentes (24h.) e assim não dispor de tempos similares para responder o instrumento 

aplicado, bem como, exercerem atividades diferenciadas entre si, o que pode levar a uma não 

percepção de que estão envolvidos num ambiente de inovação, ou simplesmente pelo fato de 

ignorá-lo em função do clima organizacional. Outra limitação a ser destacada é a dificuldade em 

localizar estudos sobre essa temática, bem como, dos processos de inovação que organizações 

hospitalares desenvolvem. 

Também cabe destacar que somente foram avaliadas algumas ferramentas do sistema de 

informação utilizadas na organização e representado pela sigla GSAÚDE, desta forma, os 

resultados não podem ser generalizados para outras unidades da organização estudada nem para 

outros hospitais. 
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4   RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os dados coletados por meio do questionário adaptado 

de Van de Ven (2000) a fim de atender os objetivos específicos propostos neste trabalho. 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

 O Hospital Santa Catarina possue 758 funcionários, neste estudo, somente participaram os 

funcionários que utilizam efetivamente as seguintes ferramentas de SI: ADEPg, PEPOg, 

RESSUPg e CONTARg. Para tanto, a soma destes usuários perfaz o montante de 129 

funcionários que constituem a população. O perfil dos respondentes pode ser observado na tabela 

1: 

Tabela 1  – Perfil dos respondentes 

 Administrativo Produção   

Perfil RESSUPg CONTARg ADEPg PEPOg Total 

Participação dos respondentes (%) 5,8 3,9 68,3 22 100 

Média de idade (anos) 34,5 29,8 30,2 32,8 30,9 

Tempo médio de serviço (anos) 8,5 5,3 3,7 5,1 4,3 

Ensino médio completo (%) 0 25 30 91,3 42,3 

Ensino Superior incompleto (%) 50 25 21,4 4,3 18,3 

Ensino superior completo (%) 33,3 25 21,4 4,4 19,2 

Pós-graduação (%) 16,7 25 27,2 0 20,2 

Fonte: dados da pesquisa 

 Destaca-se que do total de respondentes, 90,3% estão alocadas no setor de produção onde 

são utilizadas as ferramentas ADEPg e PEPOg. Na ferramenta ADEPg, que apresenta a maior 

participação no número de respondentes, 30% possuem ensino médio completo, bem como, tem 

uma das menores médias de tempo de serviço (3,7), o que evidencia um maior turnover nas 

unidades assistenciais que utilizam esta ferramenta (informação confirmada pelo setor de 

recursos humanos da organização estudada). Por sua vez, dos funcionários que utilizam a 

ferramenta PEPOg, mais de 90% possuem ensino médio completo, consequentemente tem os 
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menores índices para ensino superior. A área administrativa, apesar da baixa participação no 

número de respondentes, apresenta uma das maiores médias de idade e tempo de serviço podendo 

ser classificados como mais experientes. 

 

4.2 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE AS DIMENSÕES DO 

AMBIENTE INOVADOR 

 

 Considerando as 21 (vinte e uma) dimensões utilizadas no questionário adaptado e 

baseado na metodologia MIS (desenvolvido originalmente pelo MIRP), serão apresentadas as 

métricas conforme a percepção dos funcionários com relação à essas dimensões, que 

caracterizam um ambiente inovador. Os dados serão apresentados por dimensão a fim de facilitar 

a interpretação. 

 

4.2.1 Dimensão 1 (D1) - Eficiência da inovação percebida 

 

 Essa dimensão refere-se ao grau de percepção que os respondentes tiveram em relação ao 

resultado alcançado com o uso do Gsaúde (meio de inovação), considerando as expectativas 

particulares, bem como, da organização. Essa percepção está relacionada ao grupo de resultados 

que está explicitado na estrutura desenvolvida pelo MIRP, impactando no ambiente interno, 

externo e nos fatores contingenciais. Quanto a interpretação, deve-se considerar a frequência de 

respostas dispostas na escala de 1 a 5, desta forma, quanto mais elevada a frequência de 4 e 5, 

mais favorável essa dimensão está para um ambiente inovador. 

 A eficiência da inovação por meio da análise de frequência pode ser percebida no 

Hospital Santa Catarina da seguinte forma: 

Tabela 2 - D1 - Eficiência da inovação percebida 

D1 - Eficiência da inovação percebida 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 1 - MIS Q31 (satisfação com o progresso alcançado) 0 1 5,7 72,1 21,2 + 

Questão 2 - MIS Q34 (grau de progresso pessoal - taxa de 

eficiência) 0 1,9 5,7 71,2 21,2 + 

Questão 3 - MIS Q35 (inovação atendendo objetivos da 

organização) 0 0 4,8 60,6 34,6 + 

Fonte: dados da pesquisa 
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 A análise de frequência da D1 aponta para uma avaliação positiva dos funcionários quanto 

a percepção dos resultados alcançados com as ferramentas de SI, ou seja, há satisfação com o 

processo de inovação. Considerando que 93,3% dos funcionários na questão 1, 92,4% na questão 

2 e 95,2% na questão 3 apontam positivamente, se demonstra que o processo de inovação foi 

eficiente e que é percebido claramente pelos usuários das ferramentas de SI. 

 

4.2.2 Dimensão 2 (D2) - Nível de incerteza que envolve a inovação  

  

 Nessa dimensão, é avaliado pelos respondentes o grau de entendimento das idéias 

inovadoras obtidas por grupos de inovação e pelo conhecimento prévia das atividades que 

envolvem o processo de execução. Para Van de Ven e Chu (1989), quanto maior for a certeza dos 

envolvidos no prosesso de inovação e quanto menor a incerteza sobre a previsão dos resultados, 

melhor será o conhecimento acerca da inovação.  

 Destaca-se que nas questões que envolvem a frequência dos eventos foram adotados para 

a escala de 1 a 5 as legendas com períodos de 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês e 6 meses, 

respectivamente, permacendo para as demais questões os critérios de concordância e intensidade. 

 O nível de incerteza que envolve a inovação  por meio da análise de frequência pode ser 

observado no Hospital Santa Catarina da seguinte forma: 

Tabela 3 – D2 – Nível de incerteza que envolve a inovação 

D2 - Nível de incerteza que envolve a inovação 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 39 - MIS Q2 (conhecer com antecedência os passos 

da inovação) 3,8 9,6 51,9 29,8 4,9 + 

Questão 40 - MIS Q3 (certeza sobre o sucesso da inovação) 0 4,8 37,5 47,1 10,6 + 

Questão 41 - MIS Q11 (frequência com que os problemas 

acontecem) 4,8 23,1 33,7 24 14,4 + 

Questão 42 - MIS Q12 (grau de diferença dos problemas 

ocorridos) 1 16,3 62,5 14,4 5,8 + 

Questão 44 - MIS Q7 (conhecer com antecedência o trabalho 

cobrado) 15,4 19,2 37,5 26 1,9 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Observa-se nessa dimensão que 86,6% dos funcionários tinha moderada ou alta facilidade 

em saber com antecedência os passos corretos e necessários para o desenvolvimento da inovação 
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e que 95,2% tinha moderada ou plena certeza sobre o sucesso da inovação. Para 33,7% surgiram 

problemas difíceis de serem resolvidos diariamente, bem como, 62,5% afirmaram que que esses 

problemas eram um pouco diferentes entre si. Quanto ao fato de conhecer com antecedência o 

trabalho que seria cobrado dos funcionários, os respondentes destacam que 65,4% sabiam com 

uma semana ou mais de antecedência. 

 Pode-se observar nessa dimensão que na maioria das questões existem níveis 

significativos na escala 3, que para a frequência indica “semanalmente” e para a intensidade 

indica “moderado”, justificando desta forma a existência da D2 no ambiente inovador. 

 

4.2.3 Dimensão 3 (D3) - Escassez de recursos 

 

 A carga de trabalho percebida pelos funcionários que utilizam os SI (participantes da 

inovação), bem como, a competitividade na busca de recursos para o desenvolvimento da 

inovação, contempla a análise dessa dimensão. Assim, uma elevada percepção de escassez de 

recursos pode evidenciar de que os funcionários não possuem ferramentas suficientes ou 

adequadas para a realização das tarefas. Por outro lado, níveis muito baixos podem sinalizar a 

ausência de estímulo para realização das tarefas (VAN de VEN e CHU, 1989). Desta forma, 

moderados níveis de escassez estão relacionados de forma positiva ao sucesso da inovação. 

Segue análise de frequência da D3: 

Tabela 4 – D3 – Escassez de recursos 

D3 - Escassez de recursos 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 29a - MIS Q47a (Nível de competição por recursos 

financeiros) 44,3 15,4 24 9,6 6,7 + 

Questão 29b - MIS Q47b (Nível de competição por material, 

espaço, equip.) 24 18,3 29,8 21,2 6,7 + 

Questão 29c - MIS Q47c (Nível de competição atenção 

gerencial)  21,2 23,1 28,8 22,1 4,8 + 

Questão 29d - MIS Q47d (competição interpessoal) 25 22,1 25 21,2 6,7 + 

Questão 43 - MIS Q6 (peso da carga de trabalho) 9,6 38,5 41,3 7,7 2,9 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Predominantemente a carga de trabalho e a tendência para competividade de recursos está 

inclinado de moderado para baixo, essa ausência de competição por recursos ou a falta dos 
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recursos necessários para o desenvolvimento da inovação, pode desmotivar os envolvidos no 

processo de inovação. 

 

4.2.4 Dimensão 4 (D4) - Padronização de procedimentos para desenvolver a inovação 

 

 Para Van de Ven et al. (2000), quanto maior for a padronização das atividades exercidas 

pelos funcionários, maior será a eficácia percebida no processo de inovação, pois a padronização 

dos procedimentos por meio de formalização de regras, políticas e operações são necessárias para 

o desenvolvimento do ambiente inovador. Quanto mais elevado for o grau de padronização dos 

procedimentos maior poderá ser a percepção da eficiência.  

Tabela 5 – D4 – Padronização de procedimentos para desenvolver a inovação 

D4 - Padronização de procedimentos para desenvolver a 

inovação 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 31 - MIS Q4 (n° de regras a seguir para a inovação)  13,4 17,3 30,8 25 13,5 + 

Questão 33a - MIS Q5a (regras e procedimentos para a 

execução do  

trabalho)  12,5 16,3 31,7 27,9 11,6 + 

Questão 33b - MIS Q5b (grau de detalhamento das regras e 

procedimentos) 13,5 15,3 30,8 29,8 10,6 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Na D4 evidencia-se que o número de regras existentes, grau de detalhamento e a 

quantidade de regras que os funcionários devem seguir, apresentam-se numa condição moderada 

a alta, ou seja, praticamente as 3 (três) questões possuem um percentual acima de 70%, o que a 

classifica como favorável ao desenvolvimento de inovação. 

 

4.2.5 Dimensão 5 (D5) - Grau de influência sobre decisões 

 

 Essa dimensão busca evidenciar a percepção dos funcionários que estão envolvidos com a 

inovação no quesito de quanto suas idéias, ações e decisões são aceitas, validadas e usadas. A D5 

é classificada pelo MIRP como a sinalizadora do grau de controle que o grupo de inovação 
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possue sobre o processo de desenvolvimento, e desta forma, está fortemente ligada com o sucesso 

de determinada inovação (Van de Ven e CHU, 1989). 

 O grau de influência sobre decisões que envolve a inovação  por meio da análise de 

frequência pode ser observado no Hospital Santa Catarina conforme a tabela 6: 

Tabela 6 – D5 – Grau de influência sobre decisões 

D5 - Grau de influência sobre decisões 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 30a - MIS Q10a (Influência na determinação de  

objetivos e metas) 25 17,3 26,9 23,1 7,7 + 

Questão 30b - MIS Q10b (Influência na determinação das 

atividades) 14,4 16,3 26 35,6 7,7 + 

Questão 30c - MIS Q10c (Influência na determinação de uso 

de fundos e recursos) 48,1 19,2 17,3 12,5 2,9 + 

Questão 30d - MIS Q10d (Influência no recrutamento de  

indivíduos ) 38,8 17,5 20,4 19,4 3,9 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Pode-se destacar na percepção dos respondentes quanto a sua influência na determinação 

de objetivos e metas, na determinação de atividades de fundos e recursos, bem como, no 

recrutamento de indivíuos é baixa. Na determinação de uso de fundos e recursos por exemplo o 

percentual de moderado a baixo fica acima dos 80%. Uma das explicações se deve ao fato da 

maioria dos respondentes pertencer à áreas de produção, o que dificulta sua participação nesse 

grau de decisão. 

 

4.2.6 Dimensão 6 (D6) - Expectativas de prêmios e sanções  

 

 Van de Ven e Chu (1989), afirmam que existe uma significativa relação entre os prêmios 

e sanções e o desempenho que ocorre nos trabalhos desenvolvidos, sendo considerado um dos 

pilares da teoria da motivação. Desta forma, nessa dimensão se procura evidenciar o grau de 

expectativa dos funcionários em ver reconhecido o seu esforço no sentido de atingir os objetivos 

da inovação, bem como, a minimização dos desacertos. 

Tabela 7 – D6 – Expectativas de prêmios e sanções 

D6 - Expectativas de prêmios e sanções 1 2 3 4 5 Sentido 
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Questão 4a - MIS Q22a (chance de reconhecimento do grupo) 3,8 7,7 32,7 47,1 8,7 + 

Questão 4b - MIS Q22b (chance de reconhecimento individual) 12,4 25 33,7 20,2 8,7 + 

Questão 5a - MIS Q23a (chances de repreensões em grupo) 2,9 15,4 29,8 35,6 16,3 + 

Questão 5b - MIS Q23b (repreensões individuais/alguns 

indivíduos repreendidos) 24 26,9 30,8 12,5 5,8 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Para essa dimensão se deve considerar dois aspectos, o reconhecimento e repreensão do 

grupo e o reconhecimento e repreensão indivicual. Os respondentes destacam que o grupo é 

reconhecido, considerando que 88,5% apontam para uma evidência de moderada a alta, por sua 

vez, 81,7% também destacam  que não há repreensões ao grupo. Do ponto de vista individual o 

reconhecimento  é evidenciado por 62,6% dos respondentes, para tanto, na repreensão individual 

há evidência de que ela acontece.  

  

4.2.7 Dimensão 7 (D7) - Liderança do time de inovação  

 

 A liderança do time de inovação está ligada ao grau com que os líderes do processo de 

inovação são percebidos pelos funcionários, ou seja, se motivam para um comportamento 

inovador por meio de ações como: delegar, fornecer feedback, desenvolver o espírito de 

confiança nos envolvidos e manter o equilíbrio entre a realização de atividades e o 

relacionamento humano. Quanto mais forte for a liderança, maior será a percepção de eficácia da 

inovação por parte dos envolvidos (VAN de VEN et al., 2000).  

Tabela 8 – D7: Liderança do time de inovação 

D7 - Liderança do time de inovação 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 6 - MIS Q15 (Lideres encorajavam iniciativas) 1 1 14,3 37,5 46,2 + 

Questão 7 - MIS Q16 (clareza de responsabilidades por parte 

dos membros)  0 1 10,5 46,2 42,3 + 

Questão 8 - MIS Q18 (comprometimento com o resultado da 

inovação) 0 1 8,6 48,1 42,3 + 

Questão 9 - MIS Q19 (ênfase nas relações humanas) 3,8 1,9 4,8 45,3 44,2 + 

Questão 10 - MIS Q21 (líderes confiam nos membros das 

equipes) 0 1 15,3 37,5 46,2 + 

Questão 17 - MIS Q30 (líderes dão dicas para melhoria do 

trabalho) 1 7,7 7,7 36,5 47,1 + 

Fonte: dados da pesquisa 
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 A liderança é fortemente evidenciada nessa dimensão, pois em todas as questões os 

respondentes apontam para um percentual acima dos 80%. Portanto essa dimensão está 

fortemente relacionada com o sucesso da inovação implantada. 

 

4.2.8 Dimensão 8 (D8) - Liberdade para expressar dúvidas 

 

 Nessa dimensão, o grau com que os funcionários se sentem a vontade para expressar suas 

idéias e opiniões, bem como, os esforços voltados para a inovação, caracterizam a percepção 

sobre a liberdade que possuem para expressar dúvidas. Van de Ven e Chu (1989) afirmam que 

quanto mais os funcionários percebem que há um clima na organização que fomenta a 

possibilidade de expressar dúvidas e opiniões, mais perceberão a efetividade da inovação (D1). 

Tabela 9 – D8: Liberdade para expressar dúvidas 

D8 - Liberdade para expressar dúvidas 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 11 - MIS Q17 (incentivo às críticas construtivas) 1,9 2,9 9,6 49 36,6 + 

Questão 12 - MIS Q19 (as pessoas falam sobre suas dúvidas) 1 15,3 13,5 42,3 27,9 + 

Questão 13 - MIS Q21 (liberdade para expressar 

pensamentos) 1 7,7 6,7 41,3 43,3 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Apesar de 15,3% afirmarem que não falam sobre suas dúvidas (questão 12), mais de 70% 

apresentam alta percepção, bem como, quanto ao incentivo as críticas construtivas que se destaca 

com 85,6%  acima da escala 4, afirmando fortemente essa percepção. 

 

4.2.9 Dimensão 9 (D9) - Aprendizagem encorajada 

 

 Ao analisar o ambiente de inovação se procura saber se na percepção dos funcionários ao 

cometer uma falha numa determinada iniciativa, essa poderia impactar negativamente em sua 

carreira. Para Van de Ven e Chu (1989) essa dimensão destaca o grau  com que os membros de 

um grupo de inovação percebem a organização como um ambiente que prioriza o aprendizado, 

valoriza os riscos e não reprime os funcionários pelo fracasso de determinada idéia.  
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Tabela 10 – D9: Aprendizagem encorajada 

D9 - Aprendizagem encorajada 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 14 - MIS Q44 (tolerância a erros) 4,8 10,6 26,9 34,6 23,1 + 

Questão 15 - MIS Q45 (como a organização valoriza os 

riscos tomados) 6,7 6,7 19,2 43,4 24 + 

Questão 16 - MIS Q46 (a aprendizagem conta com 

prioridade na organização 1,9 4,8 10,6 34,6 48,1 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Quanto a tolerância a erros, apesar de aproximadamente 15% destacarem que ela é baixa, 

mais de 80% a classificam de moderada a alta. Destaque para a aprendizagem como prioridade na 

organização (questão 16), que apresenta essa percepção como alta (82,7%).  

 

4.2.10 Dimensão 10 (D10) - Dependência de recursos 

 

 Na D10 os envolvidos devem perceber a necessidade de recursos, quanto maior a 

dependência destes, bem como, o intercâmbio com outros grupos, melhor será a condução do 

processo de inovação. Determinado grupo de inovação precisa de outro grupo  e vice versa, essa 

troca de informações, materiais, entre outros estimula um ambinete de inovação favorável. Os 

grupos de inovação devem pensar coletivamente e utilizar os recursos disponíveis em forma de 

parceria e não com o objetivo de concorrentes internos (VAN DE VEN e CHU, 1989). Segue 

análise de frequência das questões que envolvem essa dimensão na tabela 11: 

Tabela 11 – D10: Dependência de recursos 

D10 - Dependência de recursos 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 18 - MIS IIQ5 (Necessidade do trabalho do outro 

grupo) 0 5,8 25 49 20,2 + 

Questão 19 - MIS IIQ7 (Execução do seu trabalho pelo outro 

grupo) 9,6 18,3 26,9 31,7 13,5 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Considera-se que na média a maioria dos funcionários aponta ter utilizado o trabalho de 

outros grupos, bem como, a execução do mesmo. Na questão 18 mais de 90% apontam para uma 

escala maior que 3, afirmando que a interação entre os grupos ocorre em parte, bastante ou muito.  
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4.2.11 Dimensão 11 (D11) - Formalização no relacionamento 

 

 O processo de inovação deve ser verbalizado e documentado, quanto maior for essa 

frequência, maior será o impacto da inovação nos resultados. Os funcionários precisam dessa 

segurança a fim de consolidar a confiança entre os envolvidos nas atividades, desta forma, a 

formalização do relacionamento torna-se fundamental para o resultado da inovação.  

Tabela 12 – D11: Formalização no relacionamento 

D11 - Formalização no relacionamento 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 20 - MIS II Q3a (termos da relação entre os grupos 

verbalizados e discutidos) 4,8 5,8 23,1 51,9 14,4 + 

Questão 21 - MIS II Q3b (formalização da relação por meio 

de documentos 5,8 14,4 29,8 39,4 10,6 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Observa-se que na organização estudada a verbalização e a discussão é mais presente, já 

que quase 90% destacam que ela ocorre de moderada a alta, por sua vez, a formalização por meio 

de documentos não é tão presente (20,2% afirmam que ela praticamente não existe).  

 

4.2.12 Dimensão 12 (D12) - Eficiência percebida com o relacionamento 

 

 A eficiência percebida com o relacionamento visa avaliar o clima entre os grupos de 

trabalho que estão envolvidos no processo de inovação. Quanto maior for o equilíbro e o respeito 

entre os envolvidos, mais favorável será o clima para fomentar a inovação (VAN DE VEN et al. 

2000). Essa dimensão pode ser observada no Hospital Santa Catarina conforme tabela 13: 

Tabela 13 – D12: Eficiência percebida com o relacionamento 

D12 - Eficiência percebida com o relacionamento 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 22 - MIS IIQ10 (satisfeito com o relacionamento) 1 2,8 23,1 52,9 20,2 + 

Questão 23 - MIS IIQ11 (compromissos mantidos pelo outro 

grupo) 1,9 1,9 22,1 57,8 16,3 + 

Questão 32 - MIS IIQ19 (equilíbrio no relacionamento) 6,7 8,7 30,8 44,2 9,6 + 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Todas as questões apontam para a presença favorrável dessa dimensão na organização 

estudada. Na questão 23 por exemplo, que trata dos compromissos mantidos por outros grupos, 

74,10% evidenciam que isso ocorre com alta frequência. A satisfação com o relacionamento 

também se destaca, considerando que mais de 70%  dos funcionários afirmam que estão bastante 

ou muito satisfeitos com a relação. 

 

4.2.13 Dimensão 13 (D13) - Influência entre grupos 

 

 Avalia o grau em que as partes alteraram ou afetaram umas as outras, pois a parceria e o 

compartilhamento dos trabalhos, bem como, os resultados, favorecem o ambinete de inovação. 

Assim, quanto maior for o índice de percepção de influência, maior poderá ser o sucesso com a 

inovação. 

Tabela 14 – D13: Influência entre grupos 

D13 - Influência entre grupos 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 24 - MIS II Q14 (Seu grupo influenciou o outro) 4,8 6,7 46,2 35,6 6,7 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Percebe-se que um considerável grupo de respondentes aponta para uma influência 

moderada (escala 3), para tanto, se associarmos a fração de respondentes que aponta para 

bastante (escala 4) ou muita (escala 5) influência, 88,5% destacam que há influência nos grupos. 

 

4.2.14 Dimensão 22 (D22) - Frequência da comunicação 

 

 Nessa dimensão se procura avaliar a frequência com que os funcionários são comunicados 

sobre problemas relacionados a inovação  e com que frequência os participantes do processo se 

comunicam (dentro e fora de sua unidade de trabalho). Van de Ven e Chu (1989) relatam que 

essa dimensão está  intimamente relacionada com o sucesso da inovação e sinalizam o quanto 

cosmopolitas ou provincianos são os participantes do grupo, evidenciando o tipo de relação que é 

mantida ao longo do tempo. Segue análise da D22: 
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Tabela 15 – D22: Frequência da comunicação 

D22 - Frequência da comunicação 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 34a - MIS Q26a (comunicado por outros 

indivíduos) 26 20,2 26,9 25 1,9 + 

Questão 34b - MIS Q26b (pessoas de outro departamento) 37,5 22,1 16,3 21,2 2,9 + 

Questão 34c - MIS Q26c (gerentes de níveis superiores)  34,7 24 26,9 10,6 3,8 + 

Questão 34d - MIS Q26d (consultores de outras 

organizações) 65,4 16,3 12,5 4,8 1 + 

Questão 34e - MIS Q26e (consumidores potenciais) 64,5 19,2 6,7 5,8 3,8 + 

Questão 34f - MIS Q26f (fornecedores potenciais) 74 7,7 8,7 7,7 1,9 + 

Questão 34g - MIS Q26g (pessoas do governo ou agências 

reguladoras) 80,7 5,8 6,7 5,8 1 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Ao consideramos as questões dessa dimensão, podemos observar que todas as questões 

relacionadas a frequência da comunicação estão com a escala inferior a média. Destaque para a 

comunicação entre os indivíduos onde 26,9% apontaram para uma frequência semanal, apesar da 

maioria afirmar nesta questão que ela somente ocorre mensalamente ou não ocorre. Na questão 

34 que aborda a frequência com gerentes e níveis superiores, 58,7% apontam para uma 

frequência de comunicação mensal ou sem contato.  

 Cabe destacar que como a maioria dos funcionários que utilizam as ferramentas de SI 

estudadas são do setor produtivo, há uma tendência de terem menos contato com stakeholders 

externos. 

 

4.2.15 Dimensão 23 (D23) - Problemas identificados 

 

  Refere-se aos obstáculos que são experimentados ao longo do tempo no processo de 

desenvolvimento de uma inovação, desta forma, quanto maior o número destes obstáculos maior 

dificuldade se terá na implementação de uma inovação. Aspectos como: problemas de 

recrutamento de pessoal, falta de objetivos claramente definidos, ausência de métodos de 

implementação, falta de recursos financeiros, entre outros, podem caracterizar esses problemas. 
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 Nessa dimensão a interpretação será na condição contrária, portanto, quanto maior a 

percepção de problemas apontados (escala 5), menos favorável estará essa dimensão para o 

ambiente de inovação. 

Tabela 16 – D23: Problemas identificados 

D23 - Problemas identificados 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 37a - MIS Q14a (dificuldade recrutamento de 

pessoal) 25 32,7 28,8 10,6 2,9 - 

Questão 37b - MIS Q14b (falta de clareza dos objetivos)  17,3 33,7 37,5 10,5 1 - 

Questão 37c - MIS Q14c (falta de compreensão de como 

implantar) 10,6 33,7 43,3 10,5 1,9 - 

Questão 37d - MIS Q14d (falta de recursos financeiros) 40,4 25 27,9 4,8 1,9 - 

Questão 37e - MIS Q14e (problemas com outras unidades da 

organização) 28,8 31,8 29,8 6,7 2,9 - 

Questão 37f - MIS Q14f (resistência de pessoas chave para o 

processo) 39,4 30,8 23,1 6,7 0 - 

Fonte: dados da pesquisa 

 Mediante a apresentanção da tabela 16, na  maioria dos problemas a incidência é baixa, ou 

seja, pouco ou nenhum problema identificado, à exemplo da falta de recursos financeiros, para os 

quais mais de 65% evidenciam que é baixa ou inexistente. Cabe destacar que na questão 37 que 

trata da falta de compreensão de como implantar, 43,3% apontam para “alguma” falta, porém, 

44,3% denotam que ela é baixa ou inexistente.  

 

4.2.16 Dimensão 24 (D24) – Conflitos 

 

 Avalia a facilidade de inter-relação que existe entre os departamentos ou grupos de 

trabalho envolvidos com o processo de inovação. Também visa avaliar a frequência com que 

ocorrem desentendimentos ou conflitos entre os funcionários que utilizam as ferramentas de SI 

avaliadas. Van de Ven e Chu (1989) corroboram afirmando que quanto maior a frequência de 

conflitos, menor será o desenvolvimento da inovação. 

Tabela 17 – D24: Conflitos 

D24 - Conflitos 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 35 - MIS Q27 (frequência de desentendimentos e 

conflitos) 52,9 24 15,4 7,7 0 - 
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Questão 38e - MIS Q24 (facilidade de inter-relação dos 

grupos) 9,6 13,4 30,8 30,8 15,4 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Deve-se considerar na questão 35 que a interpretação é inversa, ou seja, a escala 5 aponta 

para grande quantidade de conflitos. Desta forma, quanto a frequência de desentendimentos e 

conflitos na organização estudada, 76,9% afirmam que essa ocorreu mensalmente ou nem 

ocorreu. Em relação a facilidade de inter-relação dos grupos, mais de 70% apontam para uma 

moderada a forte evidência.  

 

4.2.17 Dimensão 25 (D25) – Processos de resolução de conflitos 

 

 A D25 avalia as ações que foram tomadas pelo funcionários participantes do processo de 

inovação, bem como, a frequência com que foram abordados com relação a desentendimentos e 

disputas. Desta forma, a dimensão se refere aos métodos utilizados para resolução destes 

desentendimentos  e disputas, considerando que quanto maior o controle dos conflitos, mais 

favorecido estará o ambiente de inovação. Segue a avaliação desta questão na organização 

estudada: 

Tabela 18 – D25: Processos de resolução de conflitos 

D25 - Processos de resolução de conflitos 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 38a - MIS Q28a (ignorando ou evitando os 

assuntos) 42,3 26,9 24 6,6 0 - 

Questão 38b - MIS Q28b (lidados com superficialidade)  29,8 34,6 26 8,6 1 - 

Questão 38c - MIS Q28c ( discutidas de forma aberta com as 

partes envolvidas) 10,6 22 33,7 25 8,7 + 

Questão 38d - MIS Q28d (necessidade dos gestores para 

resolver) 19,2 26,9 27,9 21,2 4,8 - 

Fonte: dados da pesquisa 

 Os respondentes afirmam nas questões reversas (questão 38a, 38b e 38d) que quase não 

ignoram ou evitam os assuntos, quase não lidam com superficialidade, bem como, há moderada 

necessidade dos gestores interferirem na resolução de conflitos. Destaque para a questão 38a que 

evidencia quase 70% dos respondentes na escala 1 e 2. Cabe ressaltar que na questão 38c há um 
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considerável percentual que afirma que a resolução de conflitos não ocorre por meio de discussão 

aberta entre os envolvidos. 

 

4.2.18 Dimensão 26 (D26) – Complementaridade 

  

 Essa dimensão objetiva avaliar a percepção dos funcionários no que tange a sinergia 

(benefícios mútuos) entre os grupos de trabalho envolvidos na inovação. Quanto maior a sinergia, 

menor tende a ser o nível de disputas, favorecendo desta forma o ambiente de inovação.  

Tabela 19 – D26: Complementaridade 

D26 - Complementaridade 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 25 - MIS II Q2 (objetivos do outro grupo 

complementaram) 0 3,8 24 48,2 24 + 

Questão 26 - MIS II Q15 (uso do trabalho em outros 

projetos) 1 1 26 46 26 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Na percepção dos funcionários que utilizam as ferramentas de SI estudadas, mais de 70% 

apontam como bastante ou muito (escala 4 e 5) a complementação de outros grupos em seu 

trabalho. Por sua vez, quanto a questão do uso do trabalho em outros projetos a inclinação 

também é totalmente favorável, classificando essa dimensão como percebida na organização 

estudada. 

 

4.2.19 Dimensão 27 (D27) – Consenso/conflito 

 

 Diferente da D24 que avalia exclusivamente os conflitos decorrentes dentro da unidade de 

trabalho da inovação, a D27 considera os conflitos  e consensos que ocorrem entre as equipes de 

inovação. Van de Ven e Chu (1989) afirmam que o grau de consensos e conflitos que ocorre 

entre as partes que se relacionam no processo de inovação, bem como, o grau de confiança 

existente neste ambiente, caracterizam a D27. 
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Tabela 20 – D27: Consenso/conflito 

D27 - Consenso/conflito 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 27 - MIS II Q17 (frequência conflitos e discórdias) 14,4 23,1 38,5 21,2 2,8 - 

Questão 28 - MIS II Q9 (confiança entre as pessoas dos 

grupos) 0 1 15,3 55,8 27,9 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 A questão 27 se apresenta na forma reversa, assim, quanto maior a frequência de conflitos 

(escala 5) entre as unidades de inovação, menos favorável o ambiente estará para a inovação. 

Avaliando os dados obtidos, 76% afirmam haver certa frequência (escala 3), pouca frequência 

(escala 2) ou nenhuma frequência (escala 1) de conflitos e discórdia entre as unidades, desta 

forma há uma inclinação para baixa frequência. Na questão 28, quanto maior a inclinação para a 

escala 5, maior é a percepção dos funcionários de que há confiança entre as pessoas dos grupos. 

Nessa análise, mais de 80% apontam para bastante ou muita confiança. 

  

4.2.20 Dimensão 28 (D28) – Frequência da comunicação entre os grupos 

 

 Essa dimensão se caracteriza pela frequência de contato (trânsito da comunicação) que 

existe entre as partes de um relacionamento durante o processo de inovação. Assim, quanto mais 

fluida for a  comunicação, menores serão as possibilidades de conflitos entre os grupos. 

Tabela 21 – D28: Frequência da comunicação entre os grupos 

D28 - Frequência da comunicação entre os grupos 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 36 - MIS II Q16 (frequência da comunicação entre 

os grupos) 20,4 20,4 29,1 22,3 7,8 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Mediante aos dados da tabela 21, observa-se que 22,3% se comunicam diariamente, 

29,1% semanalmente e mais de 40% somente se comunica mensalmente ou nem se comunica. 

Desta forma, há uma inclinação (por aproximação) para uma baixa frequência de comunicação 

entre os grupos. Diante do exposto, essa dimensão não é percebida na organização. 
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4.2.21 Dimensão 29 (D29) – Duração do relacionamento  

 

 A duração do relacionamento contempla a avaliação da quantidade de tempo que os 

contatos entre os grupos ocorreu. Para Van de Ven e Chu (1989), baixos índices de tempo 

sinalizam que o relacionemanto entre os grupos terminou ao final da fase de inovação, por sua 

vez, altos índices denotam que o relacionamento continua relevantemente presente após a 

implantação da inovação. 

Tabela 22 – D29: Duração do relacionamento 

D29 - Duração do relacionamento 1 2 3 4 5 Sentido 

Questão 45 - MIS II Q18 (durabilidade do relacionamento 

dos grupos) 5,8 15,4 11,5 7,7 59,6 + 

Fonte: dados da pesquisa 

 Infere-se que nesta dimensão há considerável percentual de funcionários que afirmam a 

existência de um forte relacionamento entre os grupos (escala 5), após o término da implantação 

da inovação. Ao considerar que o relacionamento durou 1 ano  ou mais após o término, 78,8% 

sinalizam essa duração. 

 O quadro 4 identifica as dimensões favoráveis à inovação que foram percebidas pelos 

funcionários do Hospital Santa Catarina, conforme metodologia MIS, considerando para essa 

avaliação os usuários que utilizam as ferramentas do SI Gsaúde, adotado pela organização 

estudada: 

GRUPO DIMENSÕES 

Resultado Dimensão 1 - Eficiência da Inovação Percebida 

  Dimensão 2 - Incerteza sobre a inovação 

Internas Dimensão 4 - Padronização de Procedimentos 

  Dimensão 6 - Expectativas de Prêmios e Sanções 

  Dimensão 7 - Liderança do time de inovação 

  Dimensão 8 - Liberdade para expressar dúvidas 

  Dimensão 9 - Aprendizagem encorajada 

  Dimensão 10 - Dependência de recursos 

Externas Dimensão 11 - Formalização 

  Dimensão 12 - Eficiência percebida 

  Dimensão 13 - Influência 

  Dimensão 23 - Problemas identificados 

Internas Dimensão 24 - Conflitos 

  Dimensão 25 - Processos de resolução de conflitos 
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  Dimensão 26 - Complementaridade 

  Dimensão 27 - Consenso / Conflito 

  Dimensão 29 – Duração do relacionamento 

Quadro 4 – Dimensões favoráveis a inovação percebidas pelos funcionários da organização  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

4.3 DIMENSÕES QUE  PODEM CARACTERIZAR O AMBIENTE DE  INOVAÇÃO NA 

ORGANIZAÇÃO ESTUDADA  

 

Essa etapa pretende identificar ou determinar as dimensões que podem caracterizar o 

ambiente interno do Hospital Santa Catarina, por meio da análise fatorial. Primeiramente os 

dados foram submetidos ao indicador de confiabilidade denominado alfa de cronbach. Para Hair 

e Tatham (2005) o alfa de cronbach é um dos coeficientes de confiabilidade mais utilizados. Sua 

escala varia de 0 (zero) a (um), bem como, seu limite inferior deve ser de 0,60 para ser 

considerado satisfatório. O quadro 5 apresenta os resultados da medida do alfa de cronbach nas 

21 (vinte e uma) dimensões avaliadas, e destaca as dimensões que se enquadram na escala de 

0,60 a 1: 

GRUPO DIMENSÕES 

ALFA DE 

CRONBACH 

Resultado Dimensão 1 - Eficiência da Inovação Percebida 0,69 

  Dimensão 2 - Incerteza sobre a inovação 0,39 

  Dimensão 3 - Escassez de Recursos 0,79 

Internas Dimensão 4 - Padronização de Procedimentos 0,71 

  Dimensão 5 - Grau de influência nas decisões 0,83 

  Dimensão 6 - Expectativas de Prêmios e Sanções 0,26 

  Dimensão 7 - Liderança do time de inovação 0,80 

  Dimensão 8 - Liberdade para expressar dúvidas 0,73 

  Dimensão 9 - Aprendizagem encorajada 0,62 

  Dimensão 10 - Dependência de recursos 0,53 

Externas Dimensão 11 - Formalização 0,51 

  Dimensão 12 - Eficiência percebida 0,68 

  Dimensão 13 - Influência 1,00 

  Dimensão 22 - Frequência de comunicação 0,87 

  Dimensão 23 - Problemas identificados 0,85 

Internas Dimensão 24 - Conflitos 0,38 

  Dimensão 25 - Processos de resolução de conflitos 0,73 

  Dimensão 26 - Complementaridade 0,59 

  Dimensão 27 - Consenso / Conflito 0,20 

  Dimensão 28 - Frequência de Comunicação entre os grupos de inovação 1,00 
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  Dimensão 29 – Duração do relacionamento 1,00 

Quadro 5 – Dimensões com alfa de cronbach satisfatório 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 Serão utilizadas para a análise fatorial somente as dimensões internas com índices de 

confiabilidade satisfatórios, bem como, as dimensões percebidas pelos funcionários da 

organização como favoráveis a inovação, as dimensões que atendem esses dois pré-requisitos 

estão destacadas no quadro 6. As dimensões que foram percebidas pelos respondentes, porém 

obtiveram um alfa de cronbach não satisfatório, podem evidenciar que os dados estão dispersos e 

que há probabilidade do índice de adequação ao ambiente de inovação ter sido obtido por 

aproximação. Por sua vez, as dimensões não percebidas pelos respondentes e com alfa de 

cronbach satisfatório, evidenciam que as respostam possuem uma tendência de não visualização 

da dimensão na organização estudada. 

GRUPO DIMENSÃO PERCEPÇÃO 

ALFA DE 

CRONBACH 

Resultado Dimensão 1 - Eficiência da Inovação Percebida S 0,69 

  Dimensão 2 - Incerteza sobre a inovação S 0,39 

  Dimensão 3 - Escassez de Recursos N 0,79 

Internas Dimensão 4 - Padronização de Procedimentos S 0,71 

  Dimensão 5 - Grau de influência nas decisões N 0,83 

  Dimensão 6 - Expectativas de Prêmios e Sanções  S  0,26 

  Dimensão 7 - Liderança do time de inovação S 0,80 

  Dimensão 8 - Liberdade para expressar dúvidas S 0,73 

  Dimensão 9 - Aprendizagem encorajada S 0,62 

  Dimensão 10 - Dependência de recursos S 0,53 

Externas Dimensão 11 - Formalização S 0,51 

  Dimensão 12 - Eficiência percebida S 0,68 

  Dimensão 13 - Influência S 1,00 

  Dimensão 22 - Frequência de comunicação N 0,87 

  Dimensão 23 - Problemas identificados S 0,85 

Internas Dimensão 24 - Conflitos S 0,38 

  Dimensão 25 - Processos de resolução de conflitos  S  0,73 

  Dimensão 26 - Complementaridade S 0,59 

  Dimensão 27 - Consenso / Conflito S 0,20 

  

Dimensão 28 - Frequência de Comunicação entre os grupos de 

inovação N 1,00 

  Dimensão 29 – Duração do relacionamento S 1,00 

Quadro 6 – Dimensões com alfa de cronbach satisfatório e percebidas na organização  

Fonte: dados da pesquisa 

 Foram identificadas 7 (sete) dimensões que serão utilizadas para a análise fatorial: 

a) Dimensão 4 – Padronização de Procedimentos 
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b) Dimensão 7 – Liderança do time de inovação 

c) Dimensão 8 – Liberdade para expressar dúvidas 

d) Dimensão 9 – Aprendizagem encorajada 

e) Dimensão 23 – Problemas identificados 

f) Dimensão 25 – Processos de resolução de conflitos 

g) Dimensão 29 – Duração 

 Hair e Tatham (2005) destacam que a análise fatorial tem a pretensão de analisar a 

estrutura das inter-relações (correlações) de um grande número de variáveis (respostas de 

questionários por exemplo), para assim, definir um conjunto de dimensões “latentes comuns” 

chamadas de fatores. Essa análise pode ser considerada uma técnica de interdependência onde 

todas as variáveis são consideradas simultaneamente, ou seja, cada variável é relacionada com 

todas as outras, portanto, cada variável é “prevista” por todas as demais. 

 Diante do exposto, e mediante as dimensões internas aptas identificadas, obteve-se o 

mapa fatorial que aponta para 2 (dois) fatores, e que para Van de Ven et al. (2000) (apresentado 

na figura 9) podem caracterizar o ambiente inovador. A opção por 2 (dois) fatores considerou 

testes que visavam baixos valores específicos para o número de fatores. O agrupamento das 

dimensões que possuem fatores latentes comuns pode ser observado no quadro 7: 

 

DIMENSÃO 

 

 

FATOR  1 

 

FATOR  2 

D4 - Padronização procedimentos 0,256 0,435 

D7 - Liderança do time de inovação -0,087 0,761 

D8 - Liberdade para expressar dúvidas -0,114 0,823 

D9 - Aprendizagem encorajada -0,064 0,650 

D23 - Problemas identificados 0,961 -0,119 

D25 - Processos de resolução de conflitos 0,483 0,135 

D29 – Duração do relacionamento -0,347 0,099 

Quadro 7 – Cargas fatoriais das dimensões 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Pode-se observar que o fator 1 (um) agrupou as dimensões: problemas identificados 

(D23), processos de resolução de conflitos (D25) e duração (D29), desta forma, as dimensões 

agrupadas estão voltadas para o aspecto “controle de problemas/conflitos”. Esse fator destaca 
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que na percepção dos funcionários os mecanismos de identificação de problemas que a 

organização estudada possui aliados a processos que solucionam ou minimizem conflitos, pode 

caracterizar o ambiente inovador. Para Van de Ven et al. (2000) a dimensão problemas 

identificados (D23) aponta os obstáculos ou barreiras encontrados ao longo do caminho de um 

processo de inovação, e que a não identificação destes, bem como, um grande número de 

obstáculos identificados, pode empregar grande dificuldade na implementação de determinada 

inovação. Na organização estudada evidencia-se a prática da identificação de problemas por meio 

de ferramentas de registros que estimulam a formalização destes, quer sejam problemas ocorridos 

ou que estão acontecendo. Um exemplo é o registro das dificuldades relacionadas ao uso das 

ferramentas do sistema de informação, bem como, os problemas que o software apresenta quanto 

à integração de dados. Para isso, utiliza-se um espaço denominado de histórico na ferramenta 

ordem de serviço que é avaliado constantemente pela equipe de suporte do sistema e pela 

empresa que desenvolve as ferramentas, na ausência da utilização do sistema de informação, essa 

identificação seria bem mais lenta. Lee (2004) corrobora afirmando que o uso de computadores 

no processo de assistência ao paciente e no armazenamento das informações derivadas dessa 

assistência, representa uma mudança inovadora e um enorme desafio para as equipes que cuidam 

do paciente.  

 A dimensão processsos de resolução de conflitos (D25) agrupada no fator 1 também 

merece destaque no hospital. Num ambiente onde existem grupos de diferentes categorias de 

profissionais que utilizam a mesma ferramenta, podem haver conflitos relacionados as diferentes 

necessidades que as ferramentas  do sistema de informação devem prover. Observou-se que nesta 

organização quase não se ignora ou se evita os assuntos, ou seja, há baixo grau de 

superficialidade e a necessidade de intervenção dos gestores para resolver os problemas é 

moderada, conforme evidenciado na análise de frequência. Desta forma, este ambiente propício 

para a discussão dos problemas aliado a efetiva condução das disputas entre os grupos, estimulam 

a solução ou minimizam os conflitos. Para Van de Ven et al. (2000), quanto mais controlados os 

conflitos estiverem, mais favorecido estará o ambiente para o desenvolvimento da inovação.  

 Provavelmente, a prática na organização estudada de identificação dos problemas (D23) e 

uma consolidada rotina de processos de resolução de conflitos (D25) implantada, contribuem 

para a percepção de que o relacionamento (duração) entre os grupos de inovação continua 

relevante após a implantação da inovação. 
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 O fator 2 (dois) apresentou o agrupamento das dimensões: padronização de 

procedimentos (D4), liderança do time de inovação (D7), liberdade para expressar dúvidas (D8) e 

aprendizagem encorajada (D9). A padronização de procedimentos (D4) exerce papel fundamental 

na organização estudada, pois além de estar em consonância com o projeto de qualificação do 

hospital (JCI), estabelece os padrões de utilização das ferramentas. O processo de descrição das 

rotinas exige o detalhamento das regras e procedimentos à serem seguidos pelos funcionários, 

essa ação estimula a reflexão sobre a necessidade de alterar processos vigentes e 

consequentemente as ferramentas do SI, desenvolvendo inovação. Quanto maior o grau de 

padronização das atividades, mais elevada será a eficácia percebida no processo de inovação, 

considerando que a padronização dos procedimentos por meio de formalização de regras, 

políticas e operações são necessárias para o desenvolvimento do ambiente inovador (VAN DE 

VEN et al., 2000). 

 A dimensão liderança do time de inovação (D7) para Van de Vem et al. (2000) 

compreende a forma como os líderes do processo de inovação são percebidos pelos funcionários, 

avaliando se os líderes motivam seus liderados para um comportamento inovador por meio da 

delegação, fornecimento de feedback, entre outras ações. Quanto mais forte for a liderança, maior 

será a percepção dos envolvidos quanto à eficácia da inovação. No hospital essa dimensão está 

entre as mais percebidas pelos respondentes conforme a análise de freqüência. Entre os aspectos 

que mais corroboram com essa percepção, está a constante capacitação dos líderes com ênfase 

nas relações humanas. Por sua vez, as dimensões liberdade para expressar dúvidas (D8) e 

aprendizagem encorajada (D9) que também apresentam destaque no fator 2, estão vinculados a 

D7, que favorece na organização estudada um ambiente onde os funcionários podem expressar 

suas dúvidas bem como questionar decisões que são tomadas, ou seja, há no hospital uma cultura 

de que se pode “expor seu ponto de vista”. Aliada a essa facilidade de expressão, existe também 

no hospital uma tendência de se valorizar mais os acertos e minimizar os erros quando o 

funcionário está envolvido num projeto de desenvolvimento e implantação de determinada 

ferramenta de SI, esse ambiente indica uma cultura organizacional que estimula a inovação. Van 

de Ven e Chu (1989) apontam que quanto mais os funcionários percebem que existe um clima 

organizacional que estimula a rotina de expressar dúvidas e opiniões, bem como, a existência de 

um ambiente que prioriza o aprendizado valorizando os riscos e não reprimindo os funcionários 

pelo fracasso de uma idéia, maior será a percepção da efetividade da inovação. 
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 Desta forma, as dimensões agrupadas deste fator estão voltadas para a “liderança”. 

Evidencia-se que há na organização a padronização de regras e tarefas e que seus líderes são 

vistos pelos funcionários como promotores/incentivadores da inovação. Esse ambiente propicia 

aos funcionários a liberdade de expressar suas dúvidas e opiniões, bem como, a percepção de que 

o aprendizado e os riscos são mais valorizados do que os erros. 

 

4.4 VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DA METODOLOGIA MIS 

 

 Essa avaliação busca identificar se a estrutura que deu origem para a metodologia MIS e  

publicada por Van de Ven e Chu (1989), pode ser evidenciada no Hospital Santa Catarina e qual 

o grau de aderência das dimensões presentes na organização ao modelo proposto pelo MIRP. 

 Desta forma, considerando que a presente pesquisa visa identificar as características que 

fomentam um ambiente inovador, somente foram consideradas para essa avaliação as dimensões 

internas e externas percebidas pelos funcionánios. 

 
Figura 10 – Estrutura da metodologia MIS na organização estudada 
Fonte: dados da pesquisa            
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 Cabe ressaltar que somente foram consideradas as dimensões externas ao grupo de 

inovação, porém, encontradas dentro da organização e assim podendo ser percebidas pelos 

sujeitos sociais. Desta forma, as dimensões que se referem exclusivamente ao ambiente externo 

da organização não foram utilizadas.   

 Considerando a figura 10 (dez), destaca-se que as médias das dimensões externas estão 

mais correlacionadas do que as das dimensões internas, variando de 0,746 à 0,824 e apresentando 

uma confiabilidade (alfa de cronbach) das respostas superior a 80%. A eficiência percebida no 

relacionamento entre os grupos (MD12) é a que mais se evidencia nas dimensões externas. A 

elevada percepção da eficiência no relacionamento entre os grupos por parte dos respondentes, 

merece destaque pelo fato da maioria dos funcionários terem evidenciado que estão satisfeitos 

com o relacionamento (conforme apontado na análise de frequência), essa satisfação é estimulada 

principalmente pelas características das equipes de honrar os compromissos firmados entre os 

grupos, aliada a liberdade de cobrar resultados entre as equipes sem a necessidade da intervenção 

dos líderes. Essa prática, além de oferecer uma maior fluência nos processos, apresenta resultados 

mais eficazes quanto ao desenvolvimento e implementação das ferramentas do sistema de 

informação utilizado pelo hospital. Van de Ven (2000) destaca que o equilíbrio e respeito entre as 

partes favorece o clima na organização para a promoção da inovação. Como exemplo se pode 

citar a implantação da ferramenta ADEPg, o processo até então realizado nas unidades 

assistênciais consistia em chegar a administração dos medicamentos em prontuário papel, com a 

implantação da ferramenta que dependia expressivamente da integração (relacionamento) das 

equipes em fução da multidisciplinaridade dos profissionais que assistem o paciente, o processo 

de checagem foi revolucionado, tanto na forma como no meio de registro que passou a ser 

eletrônico, promovendo uma mudança radical nas atividades até então exercidas. Afuah (2003) 

corrobora destacando que uma inovação radical deve ser totalmente diferente daquilo que já 

existe na organização. 

 As dimensões externas possuem considerável impacto sobre as dimensões internas 

(69,7%), bem como explicam/justificam as variações do ambiente interno em 48,5%. Esse forte 

impacto das externas sobre as internas pode ser justificado pelo fato de que os grupos de 

inovação (usuários das ferramentas estudadas) avaliam de forma positiva a relação com outros 

grupos internos da organização e esse aspecto torna-se fundamental para um ambiente de 

inovação favorável. Por exemplo, o setor de suporte técnico de Tecnologia da Informação (grupo 
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de apoio ao uso das ferramentas) promove interação com as unidades que utilizam as ferramentas 

estudadas. Isso também justifica o baixo impacto das dimensões externas sobre o resultado 

(eficiência da inovação percebida), já que as ferramentas não são utilizadas pelos grupos de 

apoio. Por sua vez, essa interação é estimulada pela necessidade de integração de informações e 

ações que o uso das ferramentas gera, ou seja, os setores que utilizam as ferramentas sugerem 

com frequência melhorias na mesma, essas são avaliadas pela equipe de suporte técnico quanto à 

possibilidade de incorporá-las na ferramenta, as sugestões de melhoria muitas vezes resultam em 

inovações incrementais que são caracterizadas como algo que foi melhorado se comparado ao 

que já existia na organização (AFUAH, 2003). 

As dimensões internas agrupadas que constam no modelo proposto pelo MIRP e 

percebidas pelos funcionários, também apresentam um índice de confiabilidade satisfatório 

(67,5%), porém observa-se baixa comunalidade entre elas, bem como, o impacto das dimensões 

internas no resultado (eficiência da inovação percebida) é de 33,2%. Destaca-se como 

característica marcante no ambiente interno da organização estudada, as dimensões aprendizagem 

encorajada (MD9), liderança do time de inovação (MD7), liberdade para expressar dúvidas 

(MD8) e complementaridade (MD26), que denotam o papel importante que a liderança exerce 

nesse processo (ratificando o resultado da análise fatorial), bem como, a existência de positiva 

sinergia entre os grupos de relacionamento. Leite (2005) afirma que os gestores (líderes) devem 

prover metodologias, estruturas e convívio pessoal adequado para que se crie um ambiente de 

inovação favorável. Cabe destacar que as dimensões identificadas como presentes na organização 

estudada impactam positivamente no relacionamento entre os líderes, inclusive, entre os próprios 

pares na escala hierárquica. Ênfase na dimensão complementaridade (MD26) que denota na 

organização uma sinergia entre os funcionários e uma consequente percepção de que há 

benefícios mútuos no relacionamento e que isso auxilia de forma positiva tanto o profissional 

quanto a organização. Aliado a isso, observa-se que no dia-a-dia da organização estudada essa 

sinergia minimiza o nível de disputas, quer seja por recursos ou por reconhecimento do trabalho 

realizado. Barbieri et. al (2003) corroboram ressaltando que a redução de conflitos entre 

gerências (liderança), bem como a comunicação interna, estão entre os temas classificados como 

condicionadores do ritmo e do tipo de inovação. 
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5   CONCLUSÕES 

  

 Considerando os dados obtidos e analisados a partir do instrumento adaptado do 

Minnesota Innovation Survey (MIS) o qual considerou 21 dimensões das 29 originalmente 

definidas pelo Minnesota Innovation Research Program (MIRP), contemplando ainda os fatores 

internos  e alguns  externos  dos grupos de  inovação, essa pesquisa objetivou analisar o ambiente 

de uma Organização Hospitalar para verificar se o mesmo é percebido como propício ao 

desenvolvimento de inovações. Para isto, foi utilizado o sistema de informação adotado pela 

organização classificado como uma inovação implantada. 

 A pesquisa foi analisada em 3 etapas, a primeira compreendeu identificar as dimensões 

que são percebidas pelos funcionários da organização como favoráveis à inovação, conforme 

metodologia MIS. Evidenciou-se por meio da análise de frequência que das 21 dimensões 

pesquisadas, 17 foram percebidas pelos sujeitos sociais, são elas: eficiência da inovação 

percebida (D1), incerteza sobre a inovação (D2), padronização de procedimentos (D4), 

expectativas de prêmios e sanções (D6), liderança do time de inovação (D7), liberdade para 

expressar dúvidas (D8), aprendizagem encorajada (D9), dependência de recursos (D10), 

formalização no relacionamento (D11), eficiência percebida com o relacionamento (12), 

influência entre grupos (13), problemas identificados (23), conflitos (24), processos de resolução 

de conflitos (25), complementaridade (26), consenso/conflito (27) e duração do relacionamento 

(29).  

 A segunda etapa buscou identificar as dimensões que podem caracterizar o ambiente de 

inovação no Hospital Santa Catarina. Desta forma, a análise fatorial destacou dois grupos de 

dimensões que favorecem o ambiente de inovação. O primeiro está direcionado para o controle 

de problemas e conflitos (D23, D25 e D29) o que caracteriza o ambiente favorável à inovação 

nesta organização por meio de mecanismos que minimizam ou solucionam conflitos, e isso, 

contribui para a percepção de que o relacionamento (duração) entre os grupos de inovação 

continua relevante após a implantação da inovação. Na organização estudada a prática da 

identificação de problemas por meio de ferramentas de registros que estimulam a formalização 

destes, quer sejam problemas ocorridos ou que estão acontecendo, exerce papel determinante, 

pois incentiva a continuidade da relação. Consequentemente há baixo grau de superficialidade e 
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uma menor necessidade de intervenção dos gestores para resolver os problemas. Aliado a isso, o 

ambiente propício para a discussão dos problemas e a efetiva condução das disputas entre os 

grupos, estimulam a solução ou minimizam os conflitos. 

  O segundo grupo de dimensões destaca os aspectos voltados ao time de liderança (D4, 

D7, D8 e D9). Evidencia-se que há na organização a padronização de regras e tarefas. Os líderes 

são vistos como promotores/incentivadores da inovação e consequentemente existe a percepção 

dos funcionários de que há liberdade para se expressar dúvidas e opiniões, bem como, a 

percepção de que o aprendizado e os riscos são mais valorizados do que os erros, estimulando a 

prática da  aprendizagem encorajada. Entre os aspectos que mais contribuem com essa percepção, 

está à constante capacitação dos líderes com ênfase nas relações humanas, aspecto que pode ser 

um dos diferenciais da organização na promoção de processos inovadores. Estes dois grupos de 

dimensões (controle de problemas/conflitos e time de liderança) podem evidenciar o ambiente 

favorável à inovação nesta organização.  

 A terceira etapa objetivou avaliar a aderência das dimensões percebidas na organização ao 

modelo proposto pelo MIRP. Nessa análise observou-se que das dimensões externas a eficiência 

percebida no relacionamento entre os grupos (MD12) é a que se destaca, proporcionando 

equilíbrio e respeito entre as partes,  que por sua vez, favorece o clima na organização para 

promoção da inovação. Essa dimensão impacta no dia-a-dia da organização ancorada na premissa 

de que a relação entre os colaborados (relacionamento entre os grupos) podem fazer a diferença 

na oferta de serviços mais qualificados. O elevado grau de satisfação dos respondentes com essa 

dimensão é estimulada principalmente pelas características das equipes em honrar os 

compromissos firmados, aliada a liberdade de cobrar resultados necessitando de baixa 

interferência dos líderes. Esse comportamente oferece à organização uma maior capacidade de  

fluência nos processos e pode apresentar resultados mais eficazes quanto ao desenvolvimento  e 

implementação das ferramentas do sistema de informação utilizado. 

 Nas dimensões internas, novamente o papel do líder merece destaque (conforme já 

observado na segunda etapa da análise) pelo fato de exercer uma condição determinante para a 

caracterização do ambiente favorável a inovação, bem como, a existência de positiva sinergia 

entre os grupos de relacionamento. Pode-se afirmar que a estrutura adaptada e percebida pelos 

funcionários da organização hospitalar, possui aderência ao modelo originalmente proposto pelo 
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MIRP, e que as dimensões externas (grupos externos ao da inovação, porém dentro da 

organização) possuem significativa interferência nas dimensões internas, e estas por sua vez, 

ratificam por meio da liderança e da sinergia entre os grupos de relacionamento as condições 

favoráveis para o ambiente de inovação e a obtenção dos resultados planejados. Considerando 

que a organização estudada apresenta aspectos que favorecem o clima de inovação, 

principalmente aqueles relacionados aos recursos humanos, essa característica poderia ser 

estendida para outras áreas da organização que não sejam necessariamente vinculadas ao uso de 

ferramentas do sistema de informação, ampliando a qualificação de seu serviço por meio da 

inovação de processos. 

 Cabe destacar que os estudos de ambientes de inovação em organizações hospitalares, 

especialmente no Brasil, ainda são poucos e muito recentes, bem como, entende-se  que as 

conclusões desta pesquisa não podem ser generalizadas para outras organizações, considerando 

que os resultados apresentados limitam-se ao ambiente de inovação decorrente dos funcionários 

que utilizam as ferramentas selecionadas do sistema de informação estudado.  
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Olá, 

Meu nome é Genemir Raduenz, mestrando em Administração e orientando da Profa. Dra Denise 

Del Prá Netto Machado, Blumenau/SC, e buscamos por meio deste questionário conhecer melhor 

o processo de inovação do Hospital Santa Catarina de Blumenau (HSC).  

Para nós, inovação é qualquer ação tomada para melhorar a imagem da empresa diante de seu 

cliente ou dos próprios funcionários. Assim, gostaríamos que você imaginasse uma ação que foi 

tomada por você ou pelo grupo e que trouxe resultados positivos para o HSC, para você ou seu 

grupo de trabalho.  

Entendemos que inovação é qualquer processo inovador que está sendo feito decorrente do 

GSAÚDE visando a melhoria da imagem do hospital diante de seu paciente ou do próprio 

funcionário. Assim, gostaríamos que você imaginasse uma ação tomada pelo grupo que você faz 

parte e que trouxe resultados positivos para o hospital ou mesmo para o seu grupo de trabalho. 

Por exemplo: uma forma nova de anotar os dados no prontuário do paciente pode ser considerada 

uma inovação. Outro exemplo ainda: uma forma nova de atender um paciente ou uma maior 

agilidade e rapidez em buscar uma informação decorrente de uma ferramenta do GSAÚDE, ou 

seja, processos que sofreram melhorias e que trouxeram maiores resultados para o hospital 

podem ser considerados uma inovação.  

Assim, gostaríamos que você pensasse em uma inovação da qual você participou, e respondesse o 

questionário abaixo. São perguntas ou afirmações que você deverá assinalar com um “X” aquela 

que mais se aproximar com a sua opinião. Não existem respostas certas ou erradas! Só 

queremos saber sua opinião sobre o que está descrito.  

Esse questionário deverá ser preenchido individualmente. Os dados aqui colhidos serão somados 

aos de outros grupos respondentes e nenhum indivíduo será identificado em qualquer momento. 

 

Agradecemos sua cooperação. 

 

1 DATA: __/__/__ 

 

1. Qual sua idade? _______________________ 
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2. Qual seu nível de escolaridade? 

(   ) Ensino Fundamental                           (   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Médio Incompleto                    (   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Ensino Médio Completo                      (   ) Pós-Graduação 

  

CARGO:___________________________________________________________________ 

ÁRE EM QUE TRABALHA:_____________________________________________________ 

TEMPO DE EMPRESA:________________________________________________________ 

 

Conte, com suas palavras, sobre uma inovação que você participou. Por exemplo, o 

desenvolvimento, o acompanhamento da implantação ou o uso de uma destas ferramentas 

do GSAÚDE: ADEPg, PEPOg, Cotação eletrônico (RESSUPg) ou o módulo de contas à 

receber(CONTARg): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Com base na inovação que você descreveu acima, responda as questões que seguem: 

 

 
Nada 

satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Indiferente Bastante 

satisfeito 

Muito 

satisfeito 

1 - Qual seu nível de satisfação com o resultado 

do desenvolvimento/implantação/uso da 

ferramenta do GSAÚDE? (Ref D1Q31) 

     

2 – Com relação ao que você esperava de 

progresso pessoal com esta inovação, você se 

considera satisfeito? (Ref D1Q34) 

     

3 – Qual seu grau de satisfação pela 

contribuição que esta inovação trouxe para o 

HSC? (Ref D1Q35) 

     

4 - Quando as metas eram atingidas, o que 

acontecia normalmente:  (Ref D6Q23) 

Nenhuma 

chance 

Pequena 

chance 

50% de 

chance 

Bastante 

provável 

Quase certo 

4a - O grupo como um todo foi reconhecido ou 

recompensado pelos resultados atingidos; 

(D6Q23A) 

     

4b - Somente alguns indivíduos foram 

reconhecidos por sua dedicação pessoal. 

(D6Q23B) 
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5 - Quando as metas não eram atingidas , o 

que acontecia normalmente:    (Ref D6Q24) 

Nenhuma 

chance 

Pequena 

chance 

50% de 

chance 

Bastante 

provável 

Quase certo 

5a - O grupo como um todo foi repreendido ou 

cobrado; (D6Q24A) 
     

5b - Somente alguns indivíduos foram 

repreendidos ou cobrados. (D6Q24B) 
     

 
Discordo 

totalmente 
 

Discordo 

parcialmente 
 

Não tenho 

opinião 
formada 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

6 – As pessoas que lideram o processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE (inovação), 

encorajam os outros a também tentarem 

inovar? (Ref D7Q15) 

     

7 – As pessoas que lideram o processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE (inovação) sabem de 

suas responsabilidades individuais? (Ref 

D7Q16) 

     

8 – As pessoas que lideram o processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE (inovação) lembram 

constantemente da necessidade de cada um de se 

comprometer com o resultado da inovação? 

(Ref D7Q18) 

     

9 – As pessoas que lideram o processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE (inovação) se 

preocupam com um bom relacionamento no 

grupo? (Ref D7Q19) 

     

10 – As pessoas que lideram o processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 
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ferramentas do GSAÚDE (inovação) confiam 

no grupo envolvido? (Ref. D7Q21) 

11 – As críticas construtivas e novas 

informações que questionam o que está sendo 

feito para desenvolver a inovação são 

incentivadas? (Ref D8Q17) 

     

12 – As pessoas, em todas as situações que 

ocorrem no processo de inovação 

(desenvolvimento, implantação e uso das 

ferramentas do GSAÚDE), tornam públicas as 

suas dúvidas sobre o que está sendo feito? (Ref 

D8Q20) 

     

13 – Normalmente sinto-me a vontade para falar 

o que penso sobre o que está ocorrendo com o 

processo de inovação. (Ref D8Q22) 

     

14 – Normalmente quando uma pessoa tenta 

fazer algo novo e falha, isto não afeta sua 

carreira no HSC. (Ref D9Q 44) 

     

15 – O HSC valoriza as pessoas que tentam fazer 

algo diferente mesmo existindo erros ocasionais 

(erros que podem ocorrer no processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE). (Ref D9Q45) 

     

16 – O HSC incentiva e encoraja a aprendermos 

coisas novas e experimentarmos novas idéias. 

(Ref D9Q46) 

     

17 – Normalmente os líderes dão dicas para 

melhorar o trabalho, elogiam e encorajam as 
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pessoas envolvidas no processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE. (Ref D7Q30) 

 
Nada Muito 

pouco 

Em parte 

 

Bastante Muito 

18- Quanto você ou seu grupo precisou de 

apoio, informações ou ajuda de outras pessoas ou 

grupos para desenvolver ou implantar ou usar 

essas ferramentas do GSAÚDE (inovação)? (Ref 

Mis II D10Q5) 

     

19 - Quanto do trabalho que você ou seu grupo 

deveria desenvolver normalmente foi feito por 

outras pessoas ou grupos para que você pudesse 

desenvolver ou implantar ou usar essas 

ferramentas do GSAÚDE (inovação)? (Ref Mis 

II D10Q7) 

     

20 – Na interação entre você e o grupo que 

participou desta inovação, houve conversas ou 

discussões que auxiliavam no relacionamento 

entre vocês e que ajudaram no desenvolvimento 

ou implantação ou uso das ferramentas do 

GSAÚDE (inovação)?  (Ref Mis II D11Q3 a) 

     

21 – Na interação entre você e o grupo que 

participou desta inovação, foram escritos 

documentos ou anotações explicando como a 

parceria entre vocês estava sendo feita e como 

isto ajudava no processo de desenvolvimento ou 

implantação ou uso das ferramentas do 

GSAÚDE? (Ref Mis II D11Q3 b) 

     

22 - Você se considera satisfeito com esta 

parceria? (Ref MIS II D12Q10) 
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23 – Os compromissos assumidos com você por 

outras pessoas ou grupos para desenvolver esta 

inovação, foram cumpridos? (Ref MIS II 

D12Q11) 

     

24 – Você ou seu grupo de inovação, quando 

precisaram alterar as atividades de outras pessoas 

ou grupos, conseguiram facilmente fazer esta 

mudança? (Ref MIS D13Q14) 

     

25 – Você ou seu grupo, para atingir os objetivos 

desta inovação, tiveram apoio de outras pessoas 

ou grupos do HSC? (Ref II D26Q2) 

     

26 - Até que ponto o trabalho realizado em 

parceria com outras pessoas ou grupos poderá 

ser usado em outros projetos que envolvem o 

GSAÚDE? (Ref II D26Q15) 

     

27 – Ocorreram conflitos ou divergências de 

opiniões entre você ou seu grupo com outras 

pessoas ou grupos do HSC que se envolveram 

com o desenvolvimento/ implantação ou com o 

uso das ferramentas do GSAÚDE? (Ref MIS 

D27Q17) 

     

28 – Na execução desta inovação, sei que podia 

confiar nas pessoas que fizeram parte no 

processo de desenvolvimento ou implantação ou 

uso das ferramentas do GSAÚDE, assim como 

eles também podiam confiar em mim. (Ref MIS 

D27Q9) 

     

29 – Para o desenvolvimento, implantação ou 

uso das ferramentas do GSAÚDE, eu e meu 

grupo tivemos que brigar por: (Ref D3Q47 

a,b,c ,d) 

Nada Muito 

pouco 

Em parte 

 

Bastante Muito 
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29a - recursos financeiros;      

29b - materiais, espaço e equipamentos;      

29c - atenção da supervisão;      

29d - pessoas;      

30 – Para o desenvolvimento, implantação ou 

uso das ferramentas do GSAÚDE, 

PARTICIPEI, dando opiniões, palpites e, em 

alguns momentos até tomando decisões, do 

que segue: 

 (Ref D5Q10 a,b,c,d). 

Nada Muito 

pouco 

Algum 

 

Bastante Muito 

30a – definir onde se pretendia chegar com esta 

inovação (qual o resultado que esperávamos com 

ela)  

     

30b – definir e detalhar as atividades que eram 

necessárias serem feitas para podermos concluir 

a inovação, fazer “ela acontecer”. 

     

30c - definição de recursos financeiros 

necessários, ou seja, quanto seria necessário de 

dinheiro para o desenvolvimento desta inovação:  

     

30d – sobre a necessidade de contratar ou  

chamar, de outra área, pessoas para ajudar no 

processo de desenvolvimento ou implantação ou 

uso das ferramentas do GSAÚDE:  

     

31 – Quantas regras existiam que indicassem 

como você deveria proceder para desenvolver, 

implantar ou usar as ferramentas do GSAÚDE 

(inovação)?  (Ref D4Q4) 

     

32 – Qual a intensidade que você percebe de 

ajuda ou apoio de outras pessoas ou grupos do 
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HSC? (Ref MIS D12Q19) 

33a – Existiam regras, manuais ou 

procedimentos que indicavam como seu trabalho 

deveria ser executado?, (Ref D4Q5) 

 

     

33b) Se existiam, eram detalhadas?       

34 – Com que freqüência você foi comunicado 

pessoalmente sobre os problemas que 

ocorreram no processo de desenvolvimento, 

implantação e uso das ferramentas do 

GSAÚDE, por meio de: (Ref D22Q26 

a,b,c,d,e,f,g) 

Sem 

contato 

Mensalmen

te ou menos 

Quase 

semanalment

e 

Diariamente Mais de 

uma vez 

por dia 

34a – Indivíduos de outros grupos que também 

estavam trabalhando com GSAÚDE. 

     

34b - Pessoas de outros setores do HSC.      

34c – Diretores ou supervisores de níveis 

superiores do HSC. 

     

34d - Consultores externos ao HSC      

34e - Clientes       

34f - Fornecedores       

34g - Pessoas do governo ou de agências 

reguladoras (ANS, ANVISA, Secretarias 

Municipais,...) 

     

35 - Durante esse período, com que freqüência 

ocorreram desentendimentos (conflitos, brigas) 

entre as pessoas que trabalharam com você, do 

seu grupo, no processo de desenvolvimento ou 

implantação ou uso das ferramentas do 

GSAÚDE? (Ref D24Q27) 
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36 - Durante o processo de desenvolvimento ou 

implantação ou uso das ferramentas do 

GSAÚDE, qual a frequência de comunicação 

entre você e seu grupo com pessoas de outros 

setores do HSC que também se envolveram com 

o GSAÚDE? MIS II D28Q 16) 

     

37 - Durante a fase do processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE em que VOCÊ 

PARTICIPOU, quais das dificuldades listadas 

a seguir foram encontradas?  (Ref D23Q14 

a,b,c,d,e,f) 

Nenhuma Pouca Alguma Forte Muito forte 

37a - Dificuldade de obter ajuda de pessoas 

qualificadas, que poderiam ajudar no processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE. 

     

37b – Dificuldade em saber se os objetivos 

propostos do processo de desenvolvimento ou 

implantação ou uso das ferramentas do 

GSAÚDE estavam claros. 

     

37c – Dificuldade em saber os detalhes de como 

desenvolver, implantar ou usar o GSAÚDE.  

     

37d – Dificuldade em obter recursos financeiros 

e outros necessários ao desenvolvimento, 

implantação ou uso do GSAÚDE. 

     

37e – Dificuldades na interação com outras áreas 

do HSC que se envolveram com o processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE. 

     

37f - Falta de apoio das pessoas-chave (muito      
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importantes) que resistiram em participar do 

processo de desenvolvimento ou implantação ou 

uso das ferramentas do GSAÚDE, e que 

poderiam comprometê-lo. 

38 - Quando os desentendimentos ou disputas 

ocorreram, com que frequência eles foram 

resolvidos nas formas listadas a seguir: (Ref 

D25) 

Nenhuma Pouca Alguma Forte Muito forte 

38a - Ignorando ou evitando o enfrentamento 

destes problemas. (Ref D25a) 

     

38b - Lidando superficialmente com as questões. 

Ref D25b) 

     

38c – Discutindo as questões abertamente com 

as pessoas envolvidas. (Ref D25c) 

     

38d – Com a presença de um supervisor ou 

diretor para resolver a questão com as pessoas 

envolvidas. (Ref D25d) 

     

38e - Qual o grau de ligação entre os setores ou 

grupos envolvidos com o processo de 

desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE? (Ref D24Q50) 

     

 

 

39 – Você tinha facilidade em saber com antecedência os passos corretos e necessários para desenvolve, 

implantar ou usar o GSAÚDE (passos significam etapas e iniciativas tomadas que foram fundamentais 

para o prosseguimento da inovação)? (Ref D2Q2) 

 (  ) Muito difícil (  ) Difícil (  ) Moderado (  ) Fácil (  ) Muito fácil 

 

 

40 -  Você tinha alguma certeza de que o processo de desenvolvimento ou implantação ou uso das 

ferramentas do GSAÚDE iriam dar certo? (Ref D2Q3) 

(  ) Nenhuma certeza (  ) Pouca certeza (  ) Certeza moderada (  ) Muita certeza (  ) Certeza absoluta 
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41 - Na fase de inovação (desenvolvimento, implantação ou uso do GSAÚDE) que você participou com 

que freqüência surgiram problemas difíceis de serem resolvidos? (Ref D2Q11)  

(  ) Diversas vezes por 

dia 

(  ) Algumas vezes 

por dia 

(  ) Quase diariamente (  ) Quase 

semanalmente 

(  ) Mensalmente 

ou menos 

 

 

42 –Os problemas eram diferentes cada vez que surgiam?  (Ref D2Q12) 

(  ) Sempre os mesmos (  ) Quase sempre 

os mesmos 

(  ) Um pouco 

diferentes entre si 

(  ) Bastante 

diferentes entre si 

(  ) Completamente 

diferentes 

 

 

43 - Durante a fase do processo de desenvolvimento ou implantação ou uso das ferramentas do 

GSAÚDE que você participou, o seu trabalho aumentou? (Ref D3Q6) 

(  ) Geralmente não 

causou sobrecarga 

(  ) Às vezes 

causou sobrecarga 

(  ) Na medida certa de 

se lidar 

(  ) Difícil de dar 

conta 

(  )Quase Impossível 

de dar conta 

 

 

44 - Com que antecedência você sabia o tipo de trabalho que seria cobrado de você?  (Ref D2Q7) 

(  ) 1 hora (  ) 1 dia (  ) 1 semana (  ) 1 mês (  ) 6 meses 

 

 

45 - Quanto tempo você acredita que a parceria entre o seu grupo e outros grupos que participaram do 

processo de desenvolvimento ou implantação ou uso das ferramentas do GSAÚDE durou? (Ref D29) 

( ) Terminou com a 

implantação da inovação 

( ) Até 6 meses 

após o término da 

implantação 

( ) 1 ano após o término 

da implantação 

( ) De 2 a 3 anos após 

o término da 

implantação 

( ) Ainda está 

fortemente presente 
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ESTATÍTICA DESCRITIVA (SPSS - vol.16) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1D1 104 2 5 4,13 ,541 

Q2D1 104 2 5 4,12 ,580 

Q3D1 104 3 5 4,30 ,555 

Q39D2 104 1 5 3,22 ,836 

Q40D2 104 2 5 3,63 ,738 

Q41D2 104 1 5 3,20 1,101 

Q42D2 104 1 5 3,08 ,759 

Q44D2 104 1 5 2,80 1,056 

Q29aD3 104 1 5 2,19 1,285 

Q29bD3 104 1 5 2,68 1,241 

Q29cD3 104 1 5 2,66 1,179 

Q29dD3 104 1 5 2,62 1,256 

Q43D3 104 1 5 2,56 ,879 

Q31D4 104 1 5 3,08 1,228 

Q33aD4 104 1 5 3,10 1,187 

Q33bD4 104 1 5 3,09 1,191 

Q30aD5 104 1 5 2,71 1,282 

Q30bD5 104 1 5 3,06 1,189 

Q30cD5 104 1 5 2,03 1,194 

Q30dD5 104 1 5 2,31 1,278 

Q4aD6 104 1 5 3,49 ,903 

Q4bD6 104 1 5 2,88 1,138 

Q5aD6 104 1 5 3,47 1,033 

Q5bD6 104 1 5 2,49 1,157 

Q6D7 104 1 5 4,27 ,815 

Q7D7 104 2 5 4,30 ,695 

Q8D7 104 2 5 4,32 ,672 

Q9D7 104 1 5 4,24 ,930 

Q10D7 104 2 5 4,29 ,759 

Q17D7 104 1 5 4,21 ,952 

Q11D8 104 1 5 4,15 ,856 

Q12D8 104 1 5 3,81 1,043 

Q13D8 104 1 5 4,18 ,932 

Q14D9 104 1 5 3,61 1,101 

Q15D9 104 1 5 3,71 1,112 

Q16D9 104 1 5 4,22 ,955 

Q18D10 104 2 5 3,84 ,814 

Q19D10 104 1 5 3,21 1,180 

Q20D11 104 1 5 3,65 ,963 

Q21D11 104 1 5 3,35 1,041 

Q22D12 104 1 5 3,88 ,792 



 112 

Q23D12 104 1 5 3,85 ,785 

Q32D12 104 1 5 3,41 1,011 

Q24D13 104 1 5 3,33 ,886 

Q34aD22 104 1 5 2,57 1,180 

Q34bD22 104 1 5 2,30 1,253 

Q34cD22 104 1 5 2,25 1,155 

Q34dD22 104 1 5 1,60 ,950 

Q34eD22 104 1 5 1,65 1,086 

Q34fD22 104 1 5 1,56 1,060 

Q34gD22 104 1 5 1,40 ,919 

Q37aD23 104 1 5 2,34 1,058 

Q37bD23 104 1 5 2,44 ,933 

Q37cD23 104 1 5 2,60 ,887 

Q37dD23 104 1 5 2,03 1,028 

Q37eD23 104 1 5 2,23 1,036 

Q37fD23 104 1 4 1,97 ,950 

Q35D24 104 1 4 1,78 ,975 

Q38eD24 104 1 5 3,29 1,171 

Q38aD25 104 1 4 1,95 ,969 

Q38bD25 104 1 5 2,16 ,986 

Q38cD25 104 1 5 2,99 1,119 

Q38dD25 104 1 5 2,65 1,156 

Q25D26 104 2 5 3,92 ,797 

Q26D26 104 1 5 3,95 ,805 

Q27D27 104 1 5 2,75 1,040 

Q28D27 104 2 5 4,11 ,681 

Q36D28 104 1 5 2,76 1,227 

Q45D29 104 1 5 4,00 1,365 

Valid N (listwise) 104     

 

ANÁLISE DE FREQUÊNCIA (SPSS - vol.16) - Tabelas e histogramas  

Q1D1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 ,1 1,0 1,0 

3 6 ,8 5,7 6,7 

4 75 10,6 72,1 78,8 

5 22 3,1 21,2 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q2D1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 ,3 1,9 1,9 

3 6 ,8 5,7 7,7 

4 74 10,5 71,2 78,8 

5 22 3,1 21,2 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q3D1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 5 ,7 4,8 4,8 

4 63 8,9 60,6 65,4 

5 36 5,1 34,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 

 

 
 

 

 

 

Q39D2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 ,6 3,8 3,8 

2 10 1,4 9,6 13,5 

3 54 7,6 51,9 65,4 

4 31 4,4 29,8 95,2 

5 5 ,7 4,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q40D2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 ,7 4,8 4,8 

3 39 5,5 37,5 42,3 

4 49 6,9 47,1 89,4 

5 11 1,6 10,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q41D2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 ,7 4,8 4,8 

2 24 3,4 23,1 27,9 

3 35 5,0 33,7 61,5 

4 25 3,5 24,0 85,6 

5 15 2,1 14,4 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 

 
 

 

 

Q42D2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,1 1,0 1,0 

2 17 2,4 16,3 17,3 

3 65 9,2 62,5 79,8 

4 15 2,1 14,4 94,2 

5 6 ,8 5,8 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q44D2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 2,3 15,4 15,4 

2 20 2,8 19,2 34,6 

3 39 5,5 37,5 72,1 

4 27 3,8 26,0 98,1 

5 2 ,3 1,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q29aD3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 46 6,5 44,3 44,2 

2 16 2,3 15,4 59,6 

3 25 3,5 24,0 83,7 

4 10 1,4 9,6 93,3 

5 7 1,0 6,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 

 
 

 

 

Q29bD3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 25 3,5 24,0 24,0 

2 19 2,7 18,3 42,3 

3 31 4,4 29,8 72,1 

4 22 3,1 21,2 93,3 

5 7 1,0 6,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q29cD3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 22 3,1 21,2 21,2 

2 24 3,4 23,1 44,2 

3 30 4,2 28,8 73,1 

4 23 3,3 22,1 95,2 

5 5 ,7 4,8 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q29dD3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 3,7 25,0 25,0 

2 23 3,3 22,1 47,1 

3 26 3,7 25,0 72,1 

4 22 3,1 21,2 93,3 

5 7 1,0 6,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

 

Q43D3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 1,4 9,6 9,6 

2 40 5,7 38,5 48,1 

3 43 6,1 41,3 89,4 

4 8 1,1 7,7 97,1 

5 3 ,4 2,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q31D4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 2,0 13,4 13,5 

2 18 2,5 17,3 30,8 

3 32 4,5 30,8 61,5 

4 26 3,7 25,0 86,5 

5 14 2,0 13,5 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q33aD4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 1,8 12,5 12,5 

2 17 2,4 16,3 28,8 

3 33 4,7 31,7 60,6 

4 29 4,1 27,9 88,5 

5 12 1,7 11,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
Q33bD4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 2,0 13,5 13,5 

2 16 2,3 15,3 28,8 

3 32 4,5 30,8 59,6 

4 31 4,4 29,8 89,4 

5 11 1,6 10,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q30aD5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 3,7 25,0 25,0 

2 18 2,5 17,3 42,3 

3 28 4,0 26,9 69,2 

4 24 3,4 23,1 92,3 

5 8 1,1 7,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q30bD5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 2,1 14,4 14,4 

2 17 2,4 16,3 30,8 

3 27 3,8 26,0 56,7 

4 37 5,2 35,6 92,3 

5 8 1,1 7,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

 

Q30cD5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 50 7,1 48,1 48,1 

2 20 2,8 19,2 67,3 

3 18 2,5 17,3 84,6 

4 13 1,8 12,5 97,1 

5 3 ,4 2,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q30dD5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 40 5,7 38,8 38,8 

2 18 2,5 17,5 56,3 

3 21 3,0 20,4 76,7 

4 20 2,8 19,4 96,1 

5 4 ,6 3,9 100,0 

Total 103 14,6 100,0  

Missing System 604 85,4   

Total 707 100,0   

 

 



 126 

 

Q4aD6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 ,6 3,8 3,8 

2 8 1,1 7,7 11,5 

3 34 4,8 32,7 44,2 

4 49 6,9 47,1 91,3 

5 9 1,3 8,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
Q4bD6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 1,8 12,4 12,5 

2 26 3,7 25,0 37,5 

3 35 5,0 33,7 71,2 

4 21 3,0 20,2 91,3 

5 9 1,3 8,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q5aD6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 ,4 2,9 2,9 

2 16 2,3 15,4 18,3 

3 31 4,4 29,8 48,1 

4 37 5,2 35,6 83,7 

5 17 2,4 16,3 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q5bD6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 25 3,5 24,0 24,0 

2 28 4,0 26,9 51,0 

3 32 4,5 30,8 81,7 

4 13 1,8 12,5 94,2 

5 6 ,8 5,8 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 

 
Q6D7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,1 1,0 1,0 

2 1 ,1 1,0 1,9 

3 15 2,1 14,3 16,3 

4 39 5,5 37,5 53,8 

5 48 6,8 46,2 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q7D7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 ,1 1,0 1,0 

3 11 1,6 10,5 11,5 

4 48 6,8 46,2 57,7 

5 44 6,2 42,3 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q8D7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 ,1 1,0 1,0 

3 9 1,3 8,6 9,6 

4 50 7,1 48,1 57,7 

5 44 6,2 42,3 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

 707 100,0   

 
 

 

 

Q9D7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 ,6 3,8 3,8 

2 2 ,3 1,9 5,8 

3 5 ,7 4,8 10,6 

4 47 6,6 45,3 55,8 

5 46 6,5 44,2 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q10D7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 ,1 1,0 1,0 

3 16 2,3 15,3 16,3 

4 39 5,5 37,5 53,8 

5 48 6,8 46,2 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q17D7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,1 1,0 1,0 

2 8 1,1 7,7 8,7 

3 8 1,1 7,7 16,3 

4 38 5,4 36,5 52,9 

5 49 6,9 47,1 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
Q11D8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 ,3 1,9 1,9 

2 3 ,4 2,9 4,8 

3 10 1,4 9,6 14,4 

4 51 7,2 49,0 63,5 

5 38 5,4 36,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q12D8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,1 1,0 1,0 

2 16 2,3 15,3 16,3 

3 14 2,0 13,5 29,8 

4 44 6,2 42,3 72,1 

5 29 4,1 27,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q13D8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,1 1,0 1,0 

2 8 1,1 7,7 8,7 

3 7 1,0 6,7 15,4 

4 43 6,1 41,3 56,7 

5 45 6,4 43,3 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

Q14D9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 ,7 4,8 4,8 

2 11 1,6 10,6 15,4 

3 28 4,0 26,9 42,3 

4 36 5,1 34,6 76,9 

5 24 3,4 23,1 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q15D9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 1,0 6,7 6,7 

2 7 1,0 6,7 13,5 

3 20 2,8 19,2 32,7 

4 45 6,4 43,4 76,0 

5 25 3,5 24,0 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q16D9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 ,3 1,9 1,9 

2 5 ,7 4,8 6,7 

3 11 1,6 10,6 17,3 

4 36 5,1 34,6 51,9 

5 50 7,1 48,1 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

 

Q18D10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 ,8 5,8 5,8 

3 26 3,7 25,0 30,8 

4 51 7,2 49,0 79,8 

5 21 3,0 20,2 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q19D10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 1,4 9,6 9,6 

2 19 2,7 18,3 27,9 

3 28 4,0 26,9 54,8 

4 33 4,7 31,7 86,5 

5 14 2,0 13,5 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q20D11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 ,7 4,8 4,8 

2 6 ,8 5,8 10,6 

3 24 3,4 23,1 33,7 

4 54 7,6 51,9 85,6 

5 15 2,1 14,4 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

Q21D11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 ,8 5,8 5,8 

2 15 2,1 14,4 20,2 

3 31 4,4 29,8 50,0 

4 41 5,8 39,4 89,4 

5 11 1,6 10,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q22D12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,1 1,0 1,0 

2 3 ,4 2,8 3,8 

3 24 3,4 23,1 26,9 

4 55 7,8 52,9 79,8 

5 21 3,0 20,2 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q23D12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 ,3 1,9 1,9 

2 2 ,3 1,9 3,8 

3 23 3,3 22,1 26,0 

4 60 8,5 57,8 83,7 

5 17 2,4 16,3 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

Q32D12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 1,0 6,7 6,7 

2 9 1,3 8,7 15,4 

3 32 4,5 30,8 46,2 

4 46 6,5 44,2 90,4 

5 10 1,4 9,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q24D13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 ,7 4,8 4,8 

2 7 1,0 6,7 11,5 

3 48 6,8 46,2 57,7 

4 37 5,2 35,6 93,3 

5 7 1,0 6,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q34aD22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 27 3,8 26,0 26,0 

2 21 3,0 20,2 46,2 

3 28 4,0 26,9 73,1 

4 26 3,7 25,0 98,1 

5 2 ,3 1,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

Q34bD22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 5,5 37,5 37,5 

2 23 3,3 22,1 59,6 

3 17 2,4 16,3 76,0 

4 22 3,1 21,2 97,1 

5 3 ,4 2,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q34cD22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 36 5,1 34,7 34,6 

2 25 3,5 24,0 58,7 

3 28 4,0 26,9 85,6 

4 11 1,6 10,6 96,2 

5 4 ,6 3,8 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q34dD22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 68 9,6 65,4 65,4 

2 17 2,4 16,3 81,7 

3 13 1,8 12,5 94,2 

4 5 ,7 4,8 99,0 

5 1 ,1 1,0 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

Q34eD22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 67 9,5 64,5 64,4 

2 20 2,8 19,2 83,7 

3 7 1,0 6,7 90,4 

4 6 ,8 5,8 96,2 

5 4 ,6 3,8 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q34fD22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 77 10,9 74,0 74,0 

2 8 1,1 7,7 81,7 

3 9 1,3 8,7 90,4 

4 8 1,1 7,7 98,1 

5 2 ,3 1,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q34gD22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 84 11,9 80,7 80,8 

2 6 ,8 5,8 86,5 

3 7 1,0 6,7 93,3 

4 6 ,8 5,8 99,0 

5 1 ,1 1,0 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

Q37aD23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 3,7 25,0 25,0 

2 34 4,8 32,7 57,7 

3 30 4,2 28,8 86,5 

4 11 1,6 10,6 97,1 

5 3 ,4 2,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q37bD23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 2,5 17,3 17,3 

2 35 5,0 33,7 51,0 

3 39 5,5 37,5 88,5 

4 11 1,6 10,5 99,0 

5 1 ,1 1,0 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q37cD23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 1,6 10,6 10,6 

2 35 5,0 33,7 44,2 

3 45 6,4 43,3 87,5 

4 11 1,6 10,5 98,1 

5 2 ,3 1,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

Q37dD23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 42 5,9 40,4 40,4 

2 26 3,7 25,0 65,4 

3 29 4,1 27,9 93,3 

4 5 ,7 4,8 98,1 

5 2 ,3 1,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q37eD23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 30 4,2 28,8 28,8 

2 33 4,7 31,8 60,6 

3 31 4,4 29,8 90,4 

4 7 1,0 6,7 97,1 

5 3 ,4 2,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q37fD23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 41 5,8 39,4 39,4 

2 32 4,5 30,8 70,2 

3 24 3,4 23,1 93,3 

4 7 1,0 6,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

Q35D24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 55 7,8 52,9 52,9 

2 25 3,5 24,0 76,9 

3 16 2,3 15,4 92,3 

4 8 1,1 7,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q38eD24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 1,4 9,6 9,6 

2 14 2,0 13,4 23,1 

3 32 4,5 30,8 53,8 

4 32 4,5 30,8 84,6 

5 16 2,3 15,4 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q38aD25 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 44 6,2 42,3 42,3 

2 28 4,0 26,9 69,2 

3 25 3,5 24,0 93,3 

4 7 1,0 6,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

 

 

Q38bD25 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 31 4,4 29,8 29,8 

2 36 5,1 34,6 64,4 

3 27 3,8 26,0 90,4 

4 9 1,3 8,6 99,0 

5 1 ,1 1,0 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q38cD25 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 1,6 10,6 10,6 

2 23 3,3 22 32,7 

3 35 5,0 33,7 66,3 

4 26 3,7 25,0 91,3 

5 9 1,3 8,7 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q38dD25 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 2,8 19,2 19,2 

2 28 4,0 26,9 46,2 

3 29 4,1 27,9 74,0 

4 22 3,1 21,2 95,2 

5 5 ,7 4,8 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

 

Q25D26 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 ,6 3,8 3,8 

3 25 3,5 24,0 27,9 

4 50 7,1 48,2 76,0 

5 25 3,5 24,0 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q26D26 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,1 1,0 1,0 

2 1 ,1 1,0 1,9 

3 27 3,8 26,0 27,9 

4 48 6,8 46,0 74,0 

5 27 3,8 26,0 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q27D27 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 2,1 14,4 14,4 

2 24 3,4 23,1 37,5 

3 40 5,7 38,5 76,0 

4 22 3,1 21,2 97,1 

5 3 ,4 2,8 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

 

Q28D27 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 ,1 1,0 1,0 

3 16 2,3 15,3 16,3 

4 58 8,2 55,8 72,1 

5 29 4,1 27,9 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   
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Q36D28 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 3,0 20,4 20,4 

2 21 3,0 20,4 40,8 

3 30 4,2 29,1 69,9 

4 23 3,3 22,3 92,2 

5 8 1,1 7,8 100,0 

Total 103 14,6 100,0  

Missing System 604 85,4   

Total 707 100,0   
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Q45D29 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 ,8 5,8 5,8 

2 16 2,3 15,4 21,2 

3 12 1,7 11,5 32,7 

4 8 1,1 7,7 40,4 

5 62 8,8 59,6 100,0 

Total 104 14,7 100,0  

Missing System 603 85,3   

Total 707 100,0   

 

 
 

 

 


