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RESUMO 

A inovação vem se tornando uma questão cada vez mais central e de grande notoriedade, não 

somente na literatura, como também nas práticas de gestão, tornando-se um tema estratégico 

para os gestores das organizações. Aliado a isso, tem-se o alto grau de competitividade 

presente no mercado, que contribui para a complexidade das tomadas de decisão, uma vez que 

os gestores necessitam manter um ciclo de renovação contínuo de seus processos e produtos. 

Dessa forma, as pressões do mercado em busca de novas alternativas incentivam a inovação 

dentro das organizações como alicerce à cultura da mudança em busca da sobrevivência e de 

maior competitividade, tornando-se essencial conhecer os fatores que promovem o avanço 

dos ambientes organizacionais direcionados à inovação. Corroborando essa perspectiva, 

Bouchikhi e Kimberly (2001) expressaram emblematicamente a ideia com dois enunciados: 

(1) as empresas necessitam inovar para sobreviver, sob pena de morrerem; e (2) o vasto 

reconhecimento dessa necessidade, assim como a dificuldade em estimular e sustentar a 

inovação e o espírito empreendedor nas empresas, tem gerado uma mini-indústria de pesquisa 

e consultoria em gestão focalizada nesses tópicos. Este trabalho caracteriza-se como 

descritivo com métodos qualitativos e quantitativos. Quanto ao planejamento da pesquisa, 

optou-se pela pesquisa bibliográfica e pelo estudo de caso. A pesquisa, aqui desenvolvida, 

tem como intuito analisar o ambiente organizacional de um laboratório voltado para a 

inovação tecnológica em saúde, que é referência em pesquisa e tecnologia do Rio Grande do 

Norte, e verificar se o mesmo apresenta-se propício ao desenvolvimento de inovações. Para 

tanto, foram mapeadas as tecnologias desenvolvidas pelo Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde – LAIS/UFRN e em seguida foi aplicado um questionário com os 

atores do LAIS/UFRN. Tal questionário é fechado e com escala Likert. Como resultados, 

tem-se que as dimensões 1, 6, 7 e 8, são as mais influentes para a formação de um ambiente 

inovador no LAIS. 

Palavras-chave: LAIS/UFRN. Inovação. Tecnologia em Saúde. Laboratório de Inovação. 
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ABSTRACT 

Innovation has become an increasingly central issue of great reputation, not only in literature 

but also in management practices, becoming a strategic issue for managers of organizations. 

Allied to this, there is a high degree of competitiveness on the market, which contributes to 

the complexity of decision making, since managers need to maintain a continuous cycle of 

renewal processes and products. Thus, market pressures for new alternatives encourage 

innovation within organizations as a foundation for culture change in pursuit of survival and 

increased competitiveness, making it essential to know the factors that promote the 

advancement of organizational environments targeted innovation. Confirming this view, 

Bouchikhi and Kimberly (2001) symbolically expressed the idea with two statements: (1) 

companies need to innovate to survive, otherwise they die; and (2) the wide recognition of this 

need, as well as the difficulty to encourage and support innovation and entrepreneurship in 

business, has generated a mini-industry research and consulting in management focused on 

these topics. This study is characterized as descriptive with qualitative and quantitative 

methods. As for the planning of the research, it was decided to bibliographical research and 

the case study. The research, developed here, is meant to examine the organizational 

environment of a laboratory focused on technological innovation in health, which is a 

reference in research and technology of Rio Grande do Norte, and ensure that it presents 

opportunities to develop innovations. Therefore, the technologies developed by the 

Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde - LAIS/UFRN were mapped and then a 

questionnaire with the stakeholders of LAIS/UFRN was applied. This questionnaire is closed 

and Likert scale. As a result, it follows that the dimensions 1, 6, 7 and 8 are the most 

influential to form an innovative environment at LAIS. 

Keywords: LAIS/UFRN. Innovation. Technology in Health. Innovation Lab. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

O anseio para o aprimoramento dos processos, incitado pela necessidade de aumento 

da qualidade dos produtos e/ou serviços e a conexão entre as áreas organizacionais da 

empresa, instigam a busca por inovação. A incorporação dessas novidades impacta de forma 

singular o ambiente organizacional interno e externo, podendo proporcionar desde mudanças 

físicas até mesmo mudanças nas relações sociais da organização. 

A compreensão da dinâmica presente no desenvolvimento da tecnologia e da inovação 

vem representado um desafio no campo da gestão, o qual é parte da constante variação 

mercadológica e das preferências do consumidor, tanto na aquisição de produtos como na 

utilização de serviços. 

Nesse cenário que apresenta tanta turbulência, é notório o crescimento do número de 

empresas que buscam técnicas e ferramentas para ajudar no processo gerencial, uma vez que 

essas são capazes de contribuir para o aumento da vantagem competitiva da empresa, 

principalmente por meio da inovação em produtos e serviços. 

A importância dos estudos sobre inovação no âmbito da tecnologia em saúde está 

relacionada ao fato de que estes compreendem sistemas nos quais ocorrem complexas 

interações entre provedores de serviços, pacientes, gestores, tomadores de decisão e 

formuladores de políticas, e, partindo-se dessas interações, é que será possível determinar o 

tempo, a direção e o sucesso das inovações nessa área (FARIAS; GUIMARÃES; VARGAS, 

2012). 

A inovação na área de saúde tem melhorado a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, 

resultando na redução da mortalidade para a maioria das doenças. Os autores destacam, ainda, 

a criação de soluções que possam ser testadas em pequena escala, aprimoradas e depois 

lançadas para a população. 

No contexto da tecnologia em saúde, as inovações ocorrem de forma intensa e 

dinâmica, a inovação em serviços de saúde, em geral, tem sido estudada com intensidade nos 

últimos anos, aumentando o interesse de pesquisadores sobre o tema. Há consenso entre 

estudiosos desse tema quanto ao caráter complexo e dinâmico das inovações em serviços de 
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saúde, em especial no que se refere aos determinantes e às mudanças decorrentes de 

inovações (ISIDRO-FILHO et al, 2011). Dessa maneira, a compreensão por completo da 

inovação contribui de forma efetiva para identificar os fatores que afetam o processo de 

inovação e os respectivos efeitos sobre a organização.  

Assim, com o foco de conhecer e entender o processo de criação e gestão das 

inovações tecnológicas, e investigar as categorias ou variáveis que agem sobre isso, 

mapearam-se as tecnologias desenvolvidas pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em 

Saúde - LAIS/UFRN. Para tanto, aplicou-se um questionário fechado em escala Likert.  

Tal processo foi necessário para que se pudesse conhecer de forma mais aprofundada 

o processo inovativo, o qual abrange uma diversidade de eventos que decorrem da inter-

relação e da interação entre as pessoas, internas ou externas à organização, para o 

desenvolvimento e implantação de novas ideias, as quais proporcionem o alcance de objetivos 

economicamente mensuráveis.  

Os eventos têm relação com as mudanças que ocorreram em cada um dos 

componentes-chave do processo inovativo, esses componentes são: ideias, pessoas, mudanças 

e resultado. A alteração em qualquer um desses componentes afetará, em maior ou menor 

grau, os demais, uma vez que no ambiente organizacional as ideias partem de pessoas que 

buscam, através das ligações entre os diversos grupos existentes na organização, mudanças às 

quais possam direcionar aos resultados. 

Com o mapeamento dos desenvolvimentos tecnológicos do LAIS/UFRN, 

caracterizou-se o ambiente de inovação desse laboratório, que tem um enfoque na inovação 

tecnológica em saúde. Dessa forma, construiu-se uma linha do tempo dos acontecimentos 

ocorridos ao longo de sua história, para que fosse possível verificar as inovações geradas e a 

influência e percepção destas sobre os indivíduos que compõem o laboratório.  

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Quando se fala de competitividade e crescimento das organizações, tem-se a inovação 

como um termo central desse processo, no ambiente hospitalar não poderia ser diferente, onde 

mudanças em processos podem estar ligadas à vida ou à morte dos pacientes. Sendo assim, 

muitas organizações hospitalares tendem a investir em inovações, como: aquisição de 



19 

 

equipamentos, instrumentais, capacitação de equipes, novos Sistemas de Informação – SI, 

entre outros.  

Segundo Machado (2004), a inovação ainda é restrita quando se fala em estudo ou 

divulgação. Para a autora, esse fator é propiciado pelas características do meio organizacional, 

que percebe a inovação como uma vantagem competitiva da própria organização, não 

devendo ser reproduzida, tornando-se, portanto, um segredo da organização. 

O desenvolvimento da sociedade está atrelado às inovações que surgem com o passar 

do tempo e que são disseminadas na sociedade, de forma livre ou através de proteções, como 

as patentes. Nesse contexto, com a finalidade de encontrar a existência de fatores de um 

ambiente organizacional que contribua para o desenvolvimento de inovações, esta dissertação 

possui o seguinte problema de pesquisa:  

É possível dimensionar as características dos processos inovativos no ambiente do 

Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS/UFRN, em termos de 

desenvolvimento tecnológico em saúde? 

1.3. OBJETIVOS 

A seguir, serão enunciados os objetivos principal e secundários da pesquisa. 

1.3.1. Principal 

Analisar o ambiente de inovação no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – 

LAIS/UFRN, levando-se em conta o mapeamento, as interações e o gerenciamento dos 

processos de desenvolvimento tecnológico. 

1.3.2. Secundários 

A fim de se alcançar o objetivo principal, faz-se necessário definir os seguintes 

objetivos secundários: 

 Mapear os processos de desenvolvimento tecnológico do LAIS; 
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 Analisar a percepção dos entrevistados a respeito da existência de dimensões 

favoráveis à inovação; 

 Determinar quais fatores são responsáveis por fomentar a inovação no 

laboratório; 

1.4.JUSTIFICATIVAS TEÓRICO-EMPÍRICAS 

O estudo justifica-se por uma conjunção de fatores, são eles: 

 Em termos teóricos, a pesquisa almeja contribuir para o aperfeiçoamento do 

campo científico, tendo em visa que ainda existem diversas áreas sem estudos 

investigativos acerca da inovação; 

 Pela face prática, uma vez que o entendimento das dimensões que tornam um 

ambiente favorável à inovação pode apoiar as tomadas de decisões e ações por 

parte dos gestores para promover a consolidação da inovação; 

 Justifica-se, ainda, por não ter-se conhecimento de um estudo semelhante no 

setor de saúde, ou em qualquer outro setor, em Natal; 

 Por fim, entende-se que estudar o ambiente de inovação em uma organização, 

que é referência em pesquisa e tecnologia na área de saúde, é de grande 

importância para o desenvolvimento socioeconômico da região. 

1.5.ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho é dividido em cinco capítulos. O Capítulo 1 trata de fazer a introdução a 

esta pesquisa, abrangendo a contextualização do tema, os objetivos e justificativas. O Capítulo 

2 compreende a fundamentação teórica, base para a construção desta pesquisa. O Capítulo 3  

descreve todo o procedimento metodológico realizado para a construção deste trabalho. Logo 

após a abordagem metodológica, vem o Capítulo 4, que aborda o estudo de caso realizado no 

LAIS/UFRN. Na sequência, têm-se os resultados alcançados, os quais são detalhados no 

Capítulo 5. Após a sequência dos cinco capítulos, têm-se as referências utilizadas para a 

construção desta dissertação e, em seguida, os Anexos, trazendo o questionário utilizado 

como ferramenta de coleta de dados. 
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A estrutura do trabalho está desenhada na Figura 1 a seguir, para uma melhor 

compreensão e fácil visualização do que é exposto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

No capítulo seguinte tem início a fundamentação teórica, a qual é base de sustentação 

para a discussão do tema proposto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, serão apresentados os argumentos teóricos acerca do mapeamento de 

processos, da inovação, dos modelos de inovação e da inovação tecnológica em saúde. 

2.1.MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Ritzman e Krajewski (2004) definem que processo é qualquer atividade ou conjunto 

de atividades que parte de um ou mais insumos, transforma-os e lhes agrega valor, criando um 

ou mais produtos (ou serviços) para os clientes, como demonstrado na Figura 2.  

Já Pinho et al (2007) afirmam que o processo é definido como qualquer atividade que 

recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um cliente interno 

ou externo, fazendo uso dos recursos organizacionais para gerar resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de RITZMAN e KRAJEWSKI (2004). 

O objetivo do mapeamento de processos é identificar, documentar, analisar e 

desenvolver um processo melhorado. Ao mapear os processos, cria-se uma representação 

visual dos processos de trabalho, mostrando-se como inputs, outputs e tarefas estão ligados 

entre si, para que dessa forma possa surgir um novo pensamento de como o trabalho está 

sendo realizado. Com isso, destacam-se os pontos cruciais de cada área, para que uma 

Insumos: 

 Trabalhadores; 

 Gerentes; 

 Equipamentos; 

 Instalações; 

 Materiais; 

 Serviços; 

 Terrenos; 

 Energia. 

Processos  

e Operações 

 

 

 

 

 

1 3 

1 1 

1 

Resultados 

 Serviços; 

 Bens. 

Clientes Internos e 

Externos 

Informações sobre o 

desempenho 

Figura 2 - Processos e Operações 



23 

 

 

mudança possa ter um impacto bastante significativo na melhoria do processo atual 

(CORRÊA, 2005). 

O mapeamento possibilita que o processo seja visto em sua amplitude, mostrando 

pontos críticos que possam ser alterados para a melhoria do processo como um todo, bem 

como mostrando pontos de robustez no processo, onde alterações não serão necessárias. 

Dessa forma, é possível propor medidas que otimizem o fluxo dos materiais, ideias ou 

informações, garantindo maior precisão ao processo, tanto em termos de eficiência como de 

eficácia. Em linhas gerais, torna-se mais fácil propor um gerenciamento, no sentido de 

oferecer melhorias, mediante um prévio mapeamento. 

A realização do mapeamento do processo depende de algumas etapas e para que seja 

possível realizá-lo, faz-se necessário documentar todo o processo. Tal procedimento auxilia 

na determinação das interdependências nos relacionamentos entre as atividades, 

estabelecendo critérios para a melhoria contínua (SMIDT, 2004). Para a realização do 

mapeamento, são necessárias algumas etapas: 

 Estabelecer prioridades: define-se o ponto ou os pontos críticos no processo, 

para tanto, pode-se utilizar as medidas de desempenho de cada atividade; 

 Identificar oportunidades de melhorias: busca-se o entendimento dos 

processos, subprocessos, atividades e operações, para que possa entender “Por 

que a atividade é realizada? Essa atividade é necessária ao cliente?”; 

 Benchmarking: são feitas comparações entre os melhores processos e os 

processos que necessitam ser controlados e melhorados. Tal prática pode ser 

caracterizada como interna ou externa. A primeira diz respeito a comparações e 

adoção de práticas dentro da própria organização, já a externa diz respeito à 

comparação e à adoção de práticas entre organizações diferentes; 

 Alternativas de soluções: é a etapa onde são identificadas as possíveis causas 

dos problemas, como também são geradas soluções para a melhoria dos 

processos; 

 Aprovação: faz-se necessária a aprovação do plano de melhoramento do 

processo, garantindo o entendimento das mudanças por todos; 

 Verificação: etapa onde se procura implantar as melhorias detalhadas nas 

etapas anteriores. Para que se possa ter sucesso nesse ponto, é necessário o 

monitoramento e a constante atualização do plano de melhoria; 

 Implantação do processo: para que a melhoria não tenha fim, faz-se necessário 

um aperfeiçoamento contínuo. 
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Diversas técnicas de mapeamento estão disponíveis para serem utilizadas nos 

processos de melhoria e conhecimento de uma operação de produção de bens ou serviços. A 

seguir, serão apresentadas algumas das principais técnicas utilizadas. 

2.1.1. Técnicas de Mapeamento de Processos 

Constituir pontos de início e fim de um processo é crucial para um mapeamento e 

ajuda a equipe a identificar as etapas importantes, eventos e operações que constituem o 

processo. 

a. Fluxograma (Flow Chart) 

Um fluxograma é uma representação esquemática de um processo, sendo um método 

intuitivo de ilustrar a transição de materiais, ideias ou informações entre os elementos que 

compõem o processo, ou seja, é uma representação gráfica do que ocorre com o material ou 

conjunto de materiais, incluindo peças e subconjunto de montagem, durante uma sequência 

bem definida de fases do processo produtivo. (PASCOAL, 2008; MOREIRA, 2011). 

A representação gráfica do fluxograma inclui cinco tipos de eventos, cujos nomes, 

símbolos e caracterizações serão dados no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 - Símbolos Utilizados em Fluxogramas 

Símbolo e Nome Caracterização 

  

 

Atividade de início ou fim de um processo; 

 

 

 

 

Ação a ser executada; 

 

 

 

 

Decisão a ser tomada; 

 

 

 

 

Documentação a ser inserida. 

Fonte: Adaptado de Moreira (2011). 
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Segundo Pinho et al (2007), um fluxograma traça o fluxo de informação, pessoas, 

equipamentos ou materiais, através das várias partes do processo. Fluxogramas são traçados 

com caixas contendo uma breve descrição do processo e com linhas e setas que mostram a 

sequência de atividades. Ainda segundo os autores, o fluxograma pode ser criado para vários 

níveis na organização. 

b. Mapas de processo 

A técnica do Mapa de Processo é útil para se registrar um processo de maneira 

compacta, de forma a tornar possível sua melhor compreensão e posterior melhoria. Através 

desse mapa é possível representar os diversos passos ou eventos que acontecem durante a 

execução de uma tarefa específica, ou mesmo durante uma série de ações. Com frequência, o 

diagrama se inicia com a entrada do input no processo e se segue em cada um de seus passos 

pelas atividades, tais como transporte, armazenamento, inspeção, dentre outras (BARNES, 

1982; PINHO et al, 2007).  

Para documentar todas as atividades realizadas por uma pessoa, por uma máquina, 

numa estação de trabalho, com o consumidor, ou em materiais, padronizou-se agrupar essas 

atividades em cinco categorias, mostradas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Caracterização dos Símbolos Utilizados em Fluxogramas 

Símbolo e Nome Caracterização 

 

 

Operação 

Um objeto sofre uma operação quando: 

 Alteram-se suas características físicas ou químicas; 

 Ele é montado ou separado de outro objeto; 

 Ele é preparado para um evento seguinte. 

 

Transporte 

Toda vez que se desloca um objeto de um local para outro 

há transporte. 

 

Inspeção 

Consiste em examinar um objeto, tanto para identificação 

como para verificação. 

 

Estocagem 

Ocorre quando um objeto é retido de forma intencional para 

uso posterior, em instalações apropriadas ou não. 

 

Demora 

Retenção não intencional do objeto, ou seja, na teoria, essa 

retenção não faria parte do processo. 

Fonte: Adaptado de Pinho et al (2007). 
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De acordo com Pinho et al (2007), o estudo minucioso do mapa fornece a 

representação gráfica de cada passo do processo, de forma que aflorem oportunidades de 

melhoria. Após a análise detalhada do mapa, é comum concluir que certas atividades podem 

ser inteiramente, ou em partes, retiradas do processo. Além disso, essa técnica facilita a 

visualização de oportunidades de combinar operações, além de eliminar esperas entre elas. 

O mapa de processos é uma técnica de mapeamento padronizada pela ASME 

(American Society of Mechanical Engineers), que originalmente foi publicada por Barnes, em 

1937, com o nome de Diagrama do Fluxo de Processo. 

c. Blueprinting 

O Blueprinting representa um fluxograma de todas as transações integrantes do 

processo de prestação de serviço. Essa técnica faz uso da linha de visibilidade no mapa 

desenhado, a qual separa as atividades em que os clientes obtêm evidências tangíveis do 

serviço das atividades ditas de retaguarda, ou seja, aquelas não presenciadas pelo cliente. A 

linha de visibilidade faz a diferenciação entre as atividades visíveis e invisíveis ao cliente. 

(FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 1998; CUNHA, 2012). 

Inúmeras aplicações têm sido relatadas para a técnica de Blueprinting como, por 

exemplo:  

 Identificação dos pontos de falha do processo;  

 Identificação dos gargalos do processo;  

 Planejamento da capacidade e tempos de execução;  

 Análise de custos do processo;  

 Projeto de trabalho e melhoria da produtividade;  

 Identificação dos processos-chave e áreas estratégicas de decisão. 

d. Diagrama SIPOC 

Simon (2010) explica que um diagrama SIPOC é uma ferramenta utilizada por uma 

equipe para identificar todos os elementos relevantes de um projeto de melhoria de processo 

antes de o trabalho começar. Ele ajuda a definir um projeto complexo, que pode não estar bem 

delimitado. 

O nome SIPOC origina-se dos termos em inglês: 

 S = suppliers (fornecedores); 

 I = inputs (entradas); 
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 P = process (processo); 

 O = outputs (saídas); 

 C = customers (clientes). 

Os lembretes no nome da ferramenta mostram que o time deve considerar os 

Fornecedores de seu processo, os inputs para o processo, o Processo que seu time está 

melhorando, os outputs do processo e os Clientes. De acordo com Simon (2010), essa 

ferramenta é particularmente útil quando não fica claro: 

 Quem fornece insumos para o processo; 

 As especificações colocadas nos inputs; 

 Quem são os verdadeiros clientes do processo; 

 Quais são as necessidades dos clientes. 

O SIPOC é uma das ferramentas mais adequadas para melhor definir o problema a ser 

resolvido, que tem como objetivo a identificação das fronteiras do projeto, isto é, quais os 

fornecedores e clientes do processo em estudo, e também quais as principais “entradas” a 

serem processadas e a relação das características mais críticas aos clientes quanto às “saídas” 

geradas (FERNANDES, 2006). 

2.2.INOVAÇÃO 

A inovação, segundo Barbieri et al (2004), é um termo que tem sua origem no latim – 

innovare – e significa fazer algo novo, podendo até mesmo ser considerado um processo, no 

qual tem-se o objetivo de utilizar as oportunidades que surgem, transformá-las em novas 

ideias, para que possam ser colocadas em prática.  

Por outro lado, a inovação pode acontecer sem que tenha sua origem na invenção, 

enquanto a invenção pode ser a descoberta e o desenvolvimento de novos processos, novos 

bens e novos métodos. Já a inovação é descrita por ele como sendo a “destruição criadora”, ou 

seja, a substituição de antigos produtos ou hábitos do consumidor por novos desejos e 

necessidades “ensinados” pelo mercado. Para esse autor, a inovação caracteriza-se pela 

abertura de um novo mercado (SCHUMPETER, 1982). 

Considerando uma perspectiva mais abrangente, a inovação destaca-se em cinco 

abordagens, as quais estão descritas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Abordagens da Inovação 

As Cinco Abordagens da Inovação 

Introdução de um novo bem  Nova qualidade do bem; 

 Bem que os clientes ainda não 

conhecem. 

Introdução de um novo método de 

produção 

 Método que ainda não tenha sido testado 

no ramo da indústria; 

 Baseado numa descoberta científica. 

Abertura de um novo mercado  Ramo que a indústria ainda não tenha 

entrado. 

Conquista de uma nova fonte de oferta 

de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturado 

 Independe do fato da fonte já existir ou 

ter que ser criada.  

Aparecimento de uma nova estrutura ou 

em um setor 

 Criação de um monopólio ou 

fragmentação de um monopólio. 

Fonte: Adaptado de Schumpeter (1988). 

A inovação é o uso de um novo conhecimento, seja ele tecnológico ou de mercado, 

para que se possa oferecer um produto ou mesmo um serviço novo aos clientes. Por “novo 

conhecimento” pode-se entender como algo que ainda não foi utilizado ou que até mesmo não 

tenha existido anteriormente, caracterizando-se assim como novo (DRUCKER, 1995; 

AFUAH, 1999). 

Nesse contexto, Jonash e Sommerlatte (2001) caracterizam a inovação em três 

diferentes tipos, os quais estão listados a seguir: 

 Inovação de Produtos ou Serviços: desenvolvimento e comercialização de 

produtos considerados inéditos, focalizado na plena satisfação das 

necessidades dos consumidores; 

 Inovação em Processos e Tecnologia: ocorre a partir do desenvolvimento de 

novos meios de fabricação ou manufatura, ou mesmo através de novas formas 

de prestação de serviços; 

 Inovação em Negócios: surge a partir da introdução ou desenvolvimento de 

novas práticas ou metodologias de negócios, as quais possam ser vistas como 

vantagem competitiva. 

Nesse sentido, Schumpeter (1988) e Jonash e Sommerlatte (2001) definem a inovação 

a partir da seguinte classificação: 

 Inovação em produto ou serviço: inserção de novos produtos ou serviços, que 

atendam, da melhor forma, as necessidades do mercado; 
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 Inovação em processos tecnológicos: através da inserção de elementos 

diferentes dos já existentes no processo de produção ou mesmo no 

oferecimento do serviço aos clientes; 

 Inovação na estrutura organizacional ou sistemas administrativos: refere-se ao 

aumento da complexidade dos processos o que requer o desenvolvimento de 

novas estruturas, com maior controle e coordenação. 

 Inovação em planos ou programas pertencentes aos membros: adoção de novas 

práticas (projetos, processos, programas, políticas etc.) que contribuam para o 

melhor desempenho da organização. 

A inovação pode ser definida como a implementação de um produto (bem ou serviço) 

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

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho 

ou nas relações externas (OCDE, 2005). 

Na visão de Kotler e Armstrong (2000) uma estrutura voltada para a inovação deve 

dispor de meios que possibilitem a geração sistemática de novas ideias com o intuito de 

aplicá-las em novos produtos. Tais ideias podem surgir de fontes externas (clientes, 

distribuidores e fornecedores, por exemplo) como também de fontes internas (funcionários) à 

organização, por meio de pesquisas e desenvolvimentos formais, tendo a participação de 

engenheiros, cientistas, executivos, vendedores, pessoal de produção e outros profissionais 

que estejam em contato e que interajam com os consumidores. 

Em se tratando das organizações que focam o desenvolvimento tecnológico em saúde, 

o processo de inovação ocorre a partir de sua difusão através da comunicação em um contexto 

social que envolve indivíduos e grupos, os quais formam a organização (PEREZ; ZWICKER, 

2007). 

Assim, pode-se conceituar a inovação como sendo a geração e o desenvolvimento de 

novos processos, práticas, produtos, projetos e negócios, os quais podem produzir resultados 

novos, radicalmente diferentes dos conhecidos na atualidade, ou mesmo resultados 

substancialmente modificados, para que se possa atender às expectativas da organização em 

contrapartida às demandas advindas do mercado (SCHUMPETER, 1982, 1988; DRUCKER, 

1995; DAMANPOUR, 1996; AFUAH, 1999, 2003; LASTRES; ALBAGLI, 1999; VAN DE 

VEN et al, 1999; KOTLER; ARMSTRONG, 2000; BARBIERI et al, 2004; OCDE, 2005; 

VICENTI, 2006). 
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2.3.MODELOS DE INOVAÇÃO 

Levando-se em consideração o ponto ou período no qual a inovação está sendo 

analisada, esta pode ser compreendida em um modelo estático ou dinâmico. A partir do 

entendimento desses modelos, assim como das inovações decorrentes destes, a organização 

terá a possibilidade de analisar as contribuições e deficiências para assim adotar o modelo que 

melhor lhe dê suporte. Alguns modelos de inovação serão abordados neste estudo, os quais 

serão divididos em dois grupos: modelos estáticos e modelos dinâmicos. 

2.3.1. Modelos Estáticos 

Para Afuah (1999), entende-se por modelos estáticos aqueles que estudam a inovação 

na data em que esta foi adotada. Tais modelos têm como foco demonstrar como as 

organizações podem ser competitivas no mercado, a partir das inovações geradas por suas 

competências, e podem ser analisados sob um corte transversal, considerando as capacidades 

da organização e o conhecimento que sustenta tal inovação. 

a. Modelo de Henderson-Clarck 

Henderson e Clarck (1990) classificaram as inovações em quatro tipos, os quais estão 

destacados no Quadro 4 a seguir.  

Quadro 4 - Modelo de Henderson-Clarck 

 Conhecimento da Arquitetura 

 Conhecimento dos 

Componentes 
Aumentada Destruída 

Aumentada Incremental Arquitetural 

Destruída Modular Radical 

   Fonte: Adaptado de Raduenz (2010) 

A inovação que aperfeiçoa o conhecimento dos componentes e o arquitetural é 

chamada de inovação incremental. Por sua vez, a inovação arquitetural é aquela em que o 

conhecimento dos componentes é intensificado e o conhecimento arquitetural destruído, já a 

inovação modular acontece quando o contrário é verdadeiro, ou seja, o conhecimento 

arquitetural é intensificado e o conhecimento dos componentes destruído. Caso ambos os 
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conhecimentos, arquitetural e dos componentes, sejam destruídos, tem-se uma inovação 

radical.  

Nesse sentido, Afuah (2003) argumenta que as organizações possuem dificuldade em 

desenvolver inovações incrementais, uma vez que confundem estas com as inovações 

radicais. Dessa forma, uma inovação que, aparentemente, mudou apenas o conhecimento 

arquitetural, pode ser confundida com uma inovação incremental, que muda apenas o 

conhecimento dos componentes. 

b. Modelo de Abernathy-Clarck 

O modelo proposto por Abernathy e Clarck (1985) discorre que a inovação é 

sustentada por dois tipos de conhecimento, o mercadológico e o tecnológico, e que apesar de 

esses conhecimentos agirem juntos, eles são independentes. Isso quer dizer que, enquanto um 

conhecimento pode se tornar ultrapassado, o outro pode continuar intacto. 

Assim, nesse modelo, ambos os conhecimentos, tecnológico e de mercado, são 

igualmente importantes. Para exemplificar, cita-se o caso da GE – General Electric Company, 

onde as capacidades de mercado da GE foram fundamentais para a transição de uma geração 

de inovação tecnológica radical para outra na indústria de equipamentos de diagnósticos 

médicos. A empresa não foi a primeira a introduzir a nova tecnologia, mas obteve sucesso na 

transição da utilização do raio-X para a tomografia computadorizada, e depois para a 

ressonância magnética, todas foram inovações com competências tecnológicas destruídas 

(AFUAH, 2003). 

c. Modelo de mudança de ruptura tecnológica 

Nesse modelo, argumenta-se sobre as razões que levam as organizações a falhar na 

exploração de tecnologias disruptivas. Isso acontece, pelo fato de as organizações 

desperdiçarem grande parte do seu tempo tentando detectar e ouvir as necessidades dos 

clientes atuais. Tais necessidades não são utilizadas, em um primeiro momento, para uma 

inovação radical, pois os clientes querem que suas exigências sejam atendidas, sendo este um 

dos principais motivos que levam as organizações a falhar (AFUAH, 2003). As rupturas 

tecnológicas compreendem quatro características: 

 Criam novo mercado pela introdução de um novo tipo de produto ou serviço;  

 O novo produto ou serviço vindo da nova tecnologia, custa menos do que 

produtos ou serviços existentes originados da velha tecnologia;  
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 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 desses clientes;  

 A tecnologia pode dificultar a proteção de patentes usadas. 

 

Para Carvalho (2010), o Modelo de Mudança de Ruptura Tecnológica tem foco nos 

problemas de desenvolvimento de produtos, tendo como unidade de análise o produto 

manufaturado vendido ao consumidor final e que foi desenhado, projetado e produzido por 

um único sistema de desenvolvimento. 

Esse modelo pode ser melhor compreendido coma visualização da Figura 3. 

 

Fonte: Afuah (2003). 

Uma organização evidencia a sua capacidade através de seus recursos, processos e 

valores, onde 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. 

d. Modelo da Cadeia de valores agregados à inovação 

O modelo da cadeia de valor agregado à inovação trata do impacto das inovações 

geradas por uma organização sobre as capacidades e a competitividade dos seus fornecedores, 

clientes e inovadores complementares
1
, como a Microsoft® que é um inovador complementar 

                                                 
1
 Os inovadores complementares são as organizações que oferecem produtos ou tecnologias 

complementares para o produto ou tecnologia do fabricante, em geral, diretamente ao cliente. 

Figura 3 - Mudança de Ruptura Tecnológica 
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dos fabricantes de computadores. Este modelo pode ajudar a explicar o motivo pelo qual uma 

organização pode superar novos entrantes em inovações radicais e pode falhar em inovações 

incrementais (AFUAH, 2003; VICENTI, 2006). 

Dessa maneira, uma inovação não apresenta implicações apenas para a organização 

produtora, ela também pode influenciar fornecedores, clientes e inovadores complementares. 

Estes, por sua vez, podem observar e experimentar (utilizar) de forma diferenciada com 

relação ao proposto inicialmente pelo fabricante (CARVALHO, 2010). 

e. Modelo de Teece 

Em seu modelo, as inovações não são classificadas em incrementais ou radicais, 

entretanto o autor, por intermédio do modelo por ele desenvolvido, contribui explicando o 

motivo pelo qual uma organização consolidada no mercado pode lucrar com as inovações 

radicais. A proteção tecnológica da inovação desenvolvida, frente aos imitadores, é uma 

forma de as organizações lucrarem com as inovações. O autor denomina essa técnica de 

“regime de apropriação”. Outra forma de lucrar com a inovação vem através dos ativos 

complementares, que são as capacidades de explorar a nova tecnologia tais como: manufatura, 

marketing, canais de distribuição, marca e tecnologias complementares (TEECE, 1986). 

2.3.2. Modelos Dinâmicos 

Os modelos dinâmicos apresentam como principal característica a análise das 

inovações em um contexto longitudinal, almejando explorar a evolução de uma inovação após 

sua implantação em uma determinada organização. Esses 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). 

a. Modelo de Utterback 

Nesse modelo dinâmico, as inovações passam por três fases que, denominou: fase 

fluída, fase de transição e fase específica, (UTTERBACK, 1994). A Figura 4 apresenta as 

fases citadas. 
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 Fonte: adaptado de Utterback (1994). 

A fase fluida tem como principal característica a grande incerteza presente no 

comportamento mercadológico e tecnológico, sendo o início do processo de inovação. Nessa 

fase, as organizações não têm certeza para onde devem direcionar seus investimentos. Nesse 

sentido, os projetos de novas tecnologias que surgem durante essa fase tendem a apresentar 

alto custo e incerteza, sendo pouco confiáveis (CARVALHO, 2010; RADUENZ, 2010).  

Já na segunda fase, denominada de transição da inovação, pode-se perceber a redução 

da incerteza, destacando-se que o foco da inovação deixa de ser no produto e passa a ser no 

processo. Nessa fase, os materiais passam a ser mais especializados e os equipamentos mais 

caros e padronizados, e, por parte do produtor, há certo conhecimento sobre as necessidades 

do mercado consumidor, possibilitando a construção de um projeto dominante com incertezas 

e custos reduzidos (AFUAH, 1999; CARVALHO, 2010; RADUENZ, 2010). 

Na sequência, tem-se a última das fases da inovação, a fase específica, que aborda a 

ligação entre inovação de processos e de produtos e tem como principal característica a 

redução dos custos. Nessa fase, os materiais são especializados e há padronização dos 

processos, sendo o custo a variável para a competitividade. Caso surja uma nova tecnologia 

que torne a atual obsoleta, inicia-se um novo processo da fase fluida (CARVALHO, 2010; 

RADUENZ, 2010).  

Figura 4 - A dinâmica da Inovação de Utterback 
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b. Modelo Tushman-Rosenkopf do Ciclo de Vida da Tecnologia 

Para Tushman e Rosenkopf (1992), a influência de uma organização sobre uma 

inovação está atrelada ao grau de incerteza tecnológica envolvida, que, por sua vez, está 

atrelada à complexidade da inovação. Ainda segundo esses autores, a complexidade da 

inovação é uma variável que pode ser afetada por diferentes fatores, os quais podem ser as 

dimensões do seu valor, a quantidade e a vinculação dos componentes que integram a 

inovação, a quantidade de interconexões entre elas e suas complementares. 

A proposta referente ao ciclo de vida do produto desse modelo tem seu início no 

processo de descontinuidade tecnológica, a qual pode gerar dois resultados: intensificar ou 

destruir as competências adquiridas. A descontinuidade tecnológica pode ser entendida como 

as escassas e necessárias inovações, que ultrapassam os limites tecnológicos relacionados a 

uma determinada amplitude e que interferem, de forma substancial, na diferenciação de um 

produto ou processo, alcançando vantagem em custo, desempenho e qualidade sobre os 

produtos antecedentes (TUSHMAN; ROSENKOPF, 1992; CARVALHO, 2010). 

Essa descontinuidade tecnológica é o fator responsável por desencadear a fase 

chamada Era da Fermentação, que gera forte rivalidade e uma série de desenhos diferentes, o 

que resulta numa elevada incerteza tecnológica e de mercado. Com o passar do tempo, a 

rivalidade entre os diferentes enfoques dá origem a um projeto dominante, o qual estabelece o 

domínio sobre uma classe de produtos. A concepção de um projeto dito dominante favorece a 

redução de incertezas tanto tecnológicas quanto mercadológicas e desencadeará a Era de 

Mudanças Incrementais. Nessa era, as características dos produtos são estabelecidas e os 

esforços são focados para a inovação incremental (AFUAH, 1999). 

c. Modelo de Foster – Curva S 

A partir da deficiência percebida por Foster (1988) nos modelos dinâmicos de 

Utterback (1994) e Tushman-Rosenkopf (1992), em que os autores sugerem que uma 

determinada era ou período da inovação termina a partir de uma descontinuidade tecnológica 

e que as empresas apresentam dificuldade em determinar quando a descontinuidade se dará, 

Foster (1988) lança o seu modelo da Curva S. Segundo ele, no início o retorno dos 

investimentos realizados se dá de forma lenta, logo após esse momento acontece uma 

aceleração brusca na curva ao se adquirir o conhecimento para progredir. Por último, o 

retorno dos investimentos realizados volta a se tornar lento, tornando qualquer progresso caro. 

O retorno à lentidão significa que a tecnologia chegou ao seu limite. Sendo assim, nessa fase, 
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o investimento pode não gerar os resultados esperados. Um resumo de como acontece o 

processo tecnológico descrito anteriormente pode ser observado na Figura 5. 

Fonte: adaptado de Raduenz (2010). 

Com o passar do tempo, a percepção dos resultados provenientes dos esforços é 

extremamente pequena. Assim, aconselha-se utilizar tecnologias cujas propriedades físicas 

permitam superar o limite físico da antiga tecnologia. 

 

 

 

 

 

Adaptado de Raduenz (2010). 

Pode-se observar um caso prático para esse modelo na indústria de computadores, na 

qual, por longos períodos foram manufaturados equipamentos com apenas um núcleo de 

processamento, até que sua capacidade de processamento se aproximou de um limite físico. 

Assim, foram processados novos computadores com múltiplos núcleos de processamento, 

Limite Físico 

Progresso 

Técnico 

Esforço 

Figura 5 - Curva em Forma de S de Foster 

Progresso 

Técnico 

Único núcleo 

Esforço 

Múltiplos núcleos 

Figura 6 - Curva em forma de S dos computadores 
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dando origem a uma nova Curva S, delimitando um novo limite físico, que pode ser visto na 

Figura 6. 

2.4.INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE  

Segundo Lorenzetti et al (2012), “a saúde constitui-se em um bem ou valor que ocupa 

o topo da pirâmide de prioridades das pessoas”. Ainda segundo esses autores, na sociedade 

atual em que se vive, sob acelerado desenvolvimento científico e tecnológico e uma ânsia pelo 

“novo”, é de se esperar que o setor de saúde esteja amplamente impactado por esse processo, 

ainda mais quando se fala em prolongamento da vida e tratamento e cura de doenças e 

incapacidades. 

Assim, considerando-se o desenvolvimento tecnológico em saúde e os avanços 

científicos das pesquisas na área biomédica, pode-se argumentar que grandes descobertas são 

relativamente pequenas, buscando-se dessa forma a inovação, seja ela radical ou incremental, 

para que novos métodos, tanto de atendimento quanto de tratamento, apresentem melhores 

resultados, diminuindo os riscos para os pacientes e gerando menos custos (JORGE; 

CARVALHO; MEDEIROS, 2013). 

A tecnologia e a inovação tecnológica, segundo Lorenzetti et al (2012), estão em pauta 

nos meios de comunicação, nas agendas de governo, empresas, agências de fomento, entre 

outros meios com forte influência no setor de saúde. Para esses autores, a ciência e a 

tecnologia são instrumentos demasiadamente importantes para o desenvolvimento da saúde e 

o tratamento de doenças.  

Nesse sentido, a inovação tecnológica não envolve simplesmente mudanças em 

tecnologia, envolve conexões, interações e influências de muitos e variados graus, incluindo o 

relacionamento entre a tríplice-hélice – Empresa, Centro de Pesquisa e Governo. As 

inovações não se restringem a produtos manufaturados e operações industriais, uma vez que 

também são encontradas inovações em serviços (CALDAS, 2001; TIDD et al, 2008; 

LORENZETTI et al, 2012). 

Nessa linha de raciocínio, Câmara et al (2014) afirmam que o mundo vem passando 

por um intenso desenvolvimento técnico-científico, que ocasiona o surgimento de inúmeras 

tecnologias as quais impactam não somente no modo de operação das indústrias, mas que 
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também levam a mudanças de estratégias em diversas áreas, como investimento, saúde e 

educação. 

Tecnologias voltadas para a atenção à saúde podem incluir medicamentos, 

equipamentos e procedimentos técnicos, dentre outros. Toda forma de intervenção ou 

tecnologia de atenção voltada à saúde tem como cenário de partida três ambientes principais: 

clínicas, laboratórios de pesquisa e hospitais. Os hospitais e as clínicas são os cenários dos 

grandes avanços da ciência, onde são utilizadas técnicas e tecnologias desenvolvidas em 

laboratório e que se apresentam de forma cada vez mais sofisticadas, tanto no diagnóstico 

quanto no tratamento das enfermidades (LORENZETTI et al, 2012). 

Os avanços tecnológicos na área da saúde se espessaram com a introdução da 

informática e o surgimento de dispositivos mais modernos, apresentando benefícios e 

celeridade no diagnóstico e tratamento de doenças. Essa tecnologia mais moderna tem 

contribuído para solucionar problemas antes impossíveis ou muito difíceis de serem 

solucionados, podendo proporcionar melhores condições de vida e saúde para as pessoas 

(PAIM, 2005). 

A inovação tecnológica voltada para o setor de saúde é uma das chaves para que a 

sociedade possa ter uma melhor qualidade de vida, principalmente pelo fato de as novas 

tecnologias trazerem melhores tratamentos e diagnósticos. 

Os responsáveis, na maior parte das vezes, pelo desenvolvimento de novas tecnologias 

são os laboratórios e centros de pesquisa, os quais agregam conhecimento técnico e científico 

para a resolução dos mais diversos problemas. Esses ambientes, geralmente, concentram 

profissionais das mais diversas áreas, como engenheiros, médicos, fisioterapeutas, 

profissionais de Tecnologia da Informação – TI, programadores, dentre outros. Tal 

miscigenação faz com que haja uma diversificação de conhecimentos, que é um fator crucial 

para que se possa desenvolver mais e melhores tecnologias. 

O setor de serviços em saúde, o qual é fortemente influenciado pelo paradigma da 

ciência positiva, vem sendo sensível à incorporação tecnologias do tipo material, sejam elas 

para fins terapêuticos, diagnósticos e/ou de manutenção da vida, utilizando os conhecimentos 

e produtos da informática, novos equipamentos e materiais. Apesar de a área da saúde ser 

sensível e influenciada pelas mudanças atuais, o número de estudos sobre o tema ainda é 

pequeno (MURARO, 2009; PIRES et al, 2012). 
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Assim, as inovações em saúde estão intrinsecamente relacionadas a produtos, 

processos ou estruturas. O “produto” é o que o cliente paga para ter e geralmente consiste de 

bens ou serviços, como, por exemplo, inovações em procedimentos clínicos. O “processo” de 

inovação implica em inovações na produção ou método de disponibilizar o produto, e em 

geral o cliente não paga diretamente pelo processo, mas este é um meio necessário a fim de se 

proporcionar um produto ou serviço. Já a “inovação estrutural”, geralmente afeta a 

infraestrutura interna e/ou externa e cria novos modelos de negócios (OMACHONU; 

EINSPRUCH, 2010). 

No próximo capítulo, estão expostos os procedimentos metodológicos do estudo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo, são apresentados o método e os procedimentos técnicos para execução 

da pesquisa. Primeiramente, apresentam-se os conceitos pertinentes à caracterização da 

pesquisa, em seguida, é feita uma abordagem acerca da população, amostra e unidade de 

análise, seguida dos instrumentos de coleta e análise de dados. Por fim, são expostas as 

limitações desta pesquisa.  

Realizou-se um estudo de caso no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – 

LAIS/UFRN. A pesquisa foi elaborada, num primeiro momento, através de entrevistas, tendo 

a participação dos principais atores sociais, a fim de realizar o levantamento de dados e 

informações. No segundo momento, foi utilizado instrumento de coleta de dados em forma de 

questionário com perguntas abertas e fechadas (Anexo A). A síntese da pesquisa pode ser 

verificada através da Figura 7 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

Figura 7- Desenho da Pesquisa 
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3.1.CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa pode ser classificada levando-se em consideração quatro perspectivas, são 

elas: Natureza, Abordagem, Objetivos e Procedimentos Técnicos. Cada uma dessas 

perspectivas subdivide-se em outras classificações. Pode-se mostrar, de uma maneira 

resumida, a estrutura de classificação dessa pesquisa, que está exposta de acordo Figura 8, 

onde as áreas contornadas por linhas pontilhadas representam as abordagens de pesquisa que 

serão utilizadas neste estudo e as áreas contornadas por linhas contínuas não se encaixam no 

escopo do trabalhada. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

De acordo com Denzin e Lincoln (2006, p. 390) a pesquisa pode se dividir em duas 

abordagens: “A pesquisa qualitativa é um campo interdisciplinar e transdisciplinar que 

atravessa as humanidades, as ciências sociais e as ciências físicas” (2006, p. 390). A pesquisa 

quantitativa torna-se diferente da qualitativa, pois um erro no questionário observado após a 

aplicação pode inviabilizar o resultado.  

Assim, uma análise quantitativa apresenta os dados em percentuais. Através da análise 

quantitativa, juntamente com a qualitativa, é possível buscar resultados mais concretos que 

Figura 8 - Classificação da Pesquisa 
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possam evidenciar quais fatores mais contribuem para o desenvolvimento de inovações dentro 

da organização. 

Quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser dividida em básica ou aplicada. A 

pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência, sem 

aplicação prática prevista. Já a pesquisa prática visa à geração de conhecimentos para 

aplicação prática e dirigida a soluções de problemas específicos, tendo uma finalidade 

imediata (SILVA; MENEZES, 2005; MATIAS-PEREIRA, 2010).  

Neste estudo, a pesquisa foi de natureza aplicada, uma vez que o intuito do trabalho é 

elucidar informações que possam ser úteis para a própria organização estudada, bem como 

para outras organizações no desenvolvimento de ambientes que sejam propícios à inovação. 

A classificação da pesquisa, levando em conta os objetivos, pode ser exploratória, 

descritiva ou explicativa. Para Gil (2010), a pesquisa exploratória busca desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, pois visa à formulação de problemas mais precisos 

ou hipóteses de pesquisa para estudos vindouros. Ainda segundo esse autor, é comum, nessas 

pesquisas, a utilização do levantamento bibliográfico, entrevistas não padronizadas e estudos 

de caso.  

As pesquisas de caráter descritivo buscam levantar opiniões, atitudes e crenças de uma 

população, suas técnicas mais comuns são o questionário e a observação sistemática. Já as 

pesquisas explicativas concentram-se em buscar explicações do “porquê” das coisas, onde 

geralmente se utiliza a pesquisa experimental ou ex post facto (GIL, 2010; MATIAS-

PEREIRA, 2010). Assim, o trabalho aqui desenvolvido tem o caráter exploratório-descritivo, 

possibilitando atingir os objetivos lançados, tendo em vista que se busca uma atuação prática. 

Quanto aos procedimentos técnicos, existem diferentes abordagens, sendo elas a 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a pesquisa experimental, o levantamento, o 

estudo de caso, a pesquisa ex post facto, a pesquisa-ação e a pesquisa participante. Nesta 

pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho iniciou-se com o embasamento teórico sobre 

os assuntos que foram abordados. Para tanto, foram utilizados materiais disponíveis em 

artigos de periódicos nacionais e internacionais, livros, testes e dissertações disponíveis, em 

meio físico e eletrônico, caracterizando-se como uma pesquisa bibliográfica.  

Assim, Vergara (2009) enfatiza que a pesquisa bibliográfica objetiva prover o 

levantamento e a seleção de toda bibliografia publicada sobre o assunto a ser pesquisado em 
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livros, revistas, jornais, folhetins, monografias, teses e dissertações, colocando o pesquisador 

em contato direto com todo o material já escrito sobre o tema. A fim de fundamentar os 

procedimentos da pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa em pauta caracteriza-se como estudo de caso, que, segundo Yin (2010), é o 

método que examina o fenômeno de interesse em seu ambiente natural, pela aplicação de 

diversas metodologias de coleta de dados, visando obter informações de múltiplas entidades.  

O estudo de caso é identificado, uma vez que foi aplicada uma metodologia de coleta 

de dados a um grupo específico, onde os dados foram coletados com o intuito de conhecer a 

percepção da equipe de pesquisadores do LAIS/UFRN, em específico.  

3.2.POPULAÇÃO, AMOSTRA E UNIDADE DE ANÁLISE 

Universo ou população é o conjunto de elementos que se deseja investigar e que 

apresentam pelo menos uma característica em comum. Já a amostra é a seleção de uma porção 

ou parcela da população, de forma a ser o mais representativo possível. Nesse sentido, 

escolheu-se o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS/UFRN, de modo 

intencional e não probabilístico. 

Por outro lado, com o intuito de apresentar dados mais precisos e que comprovem o 

ambiente inovador no LAIS, aplicou-se um questionário estruturado (anexo A) com os 

principais atores sociais envolvidos nas fases de planejamento, execução e/ou implantação 

dos projetos desenvolvidos no laboratório. Além disso, foi delineada uma linha do tempo, 

visando ao levantamento dos principais eventos cujas ligações estão alinhadas com a 

construção de um ambiente inovativo no laboratório. 

3.3.TIPOS, COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados nesta pesquisa configuram-se como primários e secundários. Para 

Marconi e Lakatos (2000) os dados primários são aqueles que foram coletados pela primeira 

vez pelo pesquisador para a solução do problema, os quais podem ser coletados por meio de 

entrevistas, questionários e observação. Nesta pesquisa, os dados primários foram coletados 

por meio entrevistas não estruturadas e de questionário estruturado. 
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Já os dados secundários, são aqueles que estão à disposição do pesquisador em 

boletins, livros, revistas, periódicos, dentre outros, e possibilitam solucionar problemas já 

conhecidos e explorar áreas onde os problemas ainda não se cristalizaram o suficiente 

(MARCONI; LAKATOS, 2000). No estudo em questão, os dados secundários foram 

coletados por meio de documentos organizacionais e por meio do sítio do laboratório em 

análise, os quais foram utilizados na caracterização do objeto a ser estudado. 

3.3.1. Etapas da coleta de dados 

A pesquisa iniciou-se com informações obtidas a partir de pesquisas bibliográficas que 

estão disponíveis na forma de livros, teses e dissertações, revistas, no sítio do laboratório 

analisado, artigos e trabalhos científicos disponíveis em periódicos e bases de dados, como 

Portal de Periódicos Capes, Scielo, Scopus e Web of Knowledge. 

O instrumento de coleta de dados engloba 12(doze) dimensões, dispostas no Quadro 5 

abaixo, que podem auxiliar na caracterização de um ambiente inovador, distribuídas em 22 

(vinte e duas) questões envolvendo múltipla escolha e escala Likert de 5 (cinco) pontos (sendo 

1 (um) o valor de menor importância e 5 (cinco) o de maior importância), e algumas 

discursivas para reconhecimento de perfil dos entrevistados. Ao todo foram entrevistadas 18 

pessoas. Esse instrumento baseia-se nas pesquisas de Van de Ven et al (1999). 

As dimensões englobadas no questionário aplicado estão listadas a seguir e descrevem 

o nível de percepção das pessoas participantes da inovação. 

Quadro 5 - Dimensões da Inovação 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO 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. 

Satisfação com progresso alcançado; eficiência 

na resolução de problemas; progresso 

identificado com expectativas; taxa de 

eficiência; inovação atendendo a objetivos. 

2. Incerteza 

sobre a Inovação 

Dificuldade e variabilidade das ideias 

inovadoras percebidas pelas pessoas 

envolvidas com o processo. 

Conhecimento dos passos da inovação; escala 

de previsibilidade dos resultados; frequência dos 

problemas; grau de repetição dos problemas. 

3. Abundância 

de Recursos 

Pressão por carga de trabalho e 

competição por recursos. 

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. 

Número de regras a serem seguidas para 

conceber e implantar a inovação; grau de 

detalhamento das regras e procedimentos. 



45 

 

 

5. Expectativas 

de Prêmios e 

Sanções 

Grau em que o grupo percebe 

antecipadamente que o bom 

desempenho será reconhecido. 

Chance de reconhecimento do grupo e do 

individual; chances de reprimendas em grupo; 

chances de reprimendas individuais. 

6. Liderança do 

Time de 

Inovação 

Grau em que os líderes da inovação são 

percebidos pelos membros da equipe 

como promotores de um 

comportamento inovador. 

Encorajamento de iniciativas, delegação de 

responsabilidades, fornecimento de feedback, 

confiança nas pessoas, prioridade para o 

cumprimento de tarefas e manutenção de 

relacionamentos. 

7. Liberdade 

para Expressar 

Dúvidas 

Grau em que os participantes percebem 

pressões para estar em conformidade 

com o grupo e as normas. 

Críticas encorajadas; dúvidas manifestadas; 

liberdade para contrariar o que foi decidido. 

8. Aprendiza- 

gem Encorajada 

Grau em que percebem que o 

aprendizado e os riscos são valorizados 

e os erros minimizados. 

Falhas e erros não geram interrupções na 

carreira; valorização do risco tomado; 

aprendizagem como prioridade na organização. 

9. Dependência 

de Recursos 

Extensão em que as partes percebem a 

necessidade de recursos financeiros, 

informações, materiais. 

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. 

10. Problemas 

Identificados 

Refere-se aos obstáculos ou barreiras 

experimentados no desenvolvimento de 

uma inovação ao longo do tempo. 

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. 

11. Processo de 

resolução de 

conflitos 

Métodos pelos quais os 

desentendimentos e disputas são 

conduzidos. 

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. 

12. Complemen-

taridade 

É o grau de benefícios mútuos ou 

sinergia entre as partes que compõem o 

relacionamento. 

Existência de objetivos complementares; uso 

alternativo dos relacionamentos de trabalho. 

Fonte: Adaptado de Van de Vem et al (1999). 

3.3.2. Tratamento dos dados 

Com relação ao tratamento dos dados, foram obtidos por meio de questionário e 

tabulados em planilha eletrônica do Microsoft Excel. Em seguida, os dados foram importados 

para o software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS versão livre 20.0, onde 

foram elaboradas as tabelas descritivas. Também foi utilizado o software R para a realização 

do teste de Kruskal-Wallis. Para a construção dos gráficos, utilizou-se novamente o Microsoft 

Excel. 

Com relação aos testes estatísticos, foram realizados os testes a seguir: 
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a. Kruskal-Wallis: 

Dentre os testes realizados, o de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico de 

comparação de média que serve como alternativa ao teste paramétrico de análise de variância, 

quando o pressuposto de normalidade e homogeneidade dos dados não é atendido, ou seja, 

quando os dados não possuem distribuição normal (KRUSKAL e WALLIS, 1952). Esse teste 

foi utilizado para determinar a existência de diferenças significantes entre as 12 dimensões 

analisadas.  

b. Correlação de Pearson 

A Correlação de Pearson (r) é a medida de relação linear entre duas variáveis 

numéricas, com escala entre -1 e 1. Segundo Field (2009) é uma medida padronizada da força 

do relacionamento entre duas variáveis. 

Uma correlação positiva significa que, à medida que uma variável aumenta, a outra 

tende aumentar também. Enquanto na correlação negativa, à medida que uma variável 

aumenta, a outra tende diminuir. A seguir, tem-se a classificação de coeficiente de correlação: 

 Acima de 0,70 (positivo ou negativo), indica correlação forte; 

 Entre 0,30 a 0,70 (positivo ou negativo), indica correlação moderada; 

 De 0 a 0,30 (positivo ou negativo), temos uma correlação fraca. 

c. Alfa de Cronbach 

Foi realizado o teste de confiabilidade das respostas por meio do alfa de Cronbach. 

Esse indicador aponta para o grau de convergência das respostas, ou seja, quanto menor a 

dispersão dos dados, maior a confiabilidade dos mesmos. Segundo Hair Jr. et al (2005), esse 

indicador, geralmente utilizado na área de ciências sociais, é também conhecido como 

coeficiente de fidedignidade. As dimensões tiveram sua confiabilidade de respostas medidas e 

apresentadas em tabelas. 

No próximo capítulo, apresenta-se o estudo de caso. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo, é tratada a análise investigada do Laboratório de Inovação Tecnológica 

em Saúde – LAIS/UFRN, por meio do estudo de caso. São abordados alguns dados gerais 

deste laboratório, bem como os projetos desenvolvidos pelo mesmo e o mapeamento dos 

processos. Por fim, é realizada a análise dos dados. 

4.1. O LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE - 

LAIS/UFRN 

O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) é um colegiado formado 

por pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico de natureza multidisciplinar. O 

LAIS, cuja missão é promover o desenvolvimento social e econômico de forma sustentável, 

atua de forma multidisciplinar, realizando pesquisas de cunho inovador. Atualmente, o LAIS 

congrega pesquisadores das áreas das Engenharias, Informação e Comunicação e Saúde, 

criando, desse modo, um ambiente interdisciplinar.  

O objetivo do LAIS é desenvolver pesquisas aplicadas à inovação tecnológica em 

saúde, no intuito de contribuir para a geração de produtos e/ou serviços na área da saúde 

como, por exemplo: equipamentos médicos e hospitalares, tecnologias assistivas, telessaúde e 

tecnologias educacionais aplicadas à formação dos profissionais na área da saúde (LAIS, 

2014). 

Os recursos para esse laboratório são provenientes da captação, via projetos de ensino 

e/ou pesquisa e/ou extensão da própria UFRN ou provenientes da submissão e aprovação de 

projetos em editais de fomento ofertados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) e FAPERN (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte), 

sendo esses aplicados no LAIS e/ou no HUOL a fim de aprimorar a infraestrutura necessária 

ao desenvolvimento desses projetos (LAIS, 2014). 

Os recursos humanos, financeiros e de infraestrutura próprios do LAIS ou conseguidos 

por este, visam promover o desenvolvimento de produtos e/ou processos e serviços na área da 

saúde em sintonia com a definição ampla de sustentabilidade, que envolvem questões 

econômicas, sociais e ambientais (LAIS, 2014). 
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O LAIS é um laboratório que está situado no Hospital Universitário Onofre Lopes, 

isso de maneira estratégica, pois as maiores demandas da área da saúde estão presentes no 

ambiente hospitalar. Institucionalmente, o LAIS está vinculado à Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do Hospital Universitário Onofre Lopes – DEPE/HUOL da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Essa ligação pode ser observada no organograma 

da Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HUOL (2014). 

Especialmente no cenário do RN, o HUOL desempenha um papel significativo nos 

sistemas de educação e saúde, sendo um dos maiores e mais importantes hospitais públicos 

prestadores de serviços ao SUS. Nele, esse hospital está inserido como referência de média e 

alta complexidade em diversas áreas para todo o estado, além de ser uma unidade referenciada 

para as urgências cardiológicas para o referido sistema. 

Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos integrantes do LAIS não são de cunho 

apenas teórico, estes produzem tecnologias que, de fato, podem ser utilizadas pela sociedade 

para uma melhora na condição de vida dos seus usuários. Dessa forma, o laboratório vem 

gerando tecnologias que possam ajudar de maneira positiva o desenvolvimento da sociedade. 

O foco em pesquisa aplicada mostra a capacidade desse laboratório para gerar ideias, que, 

uma vez bem estudadas, venham a se transformar em projetos de pesquisa e então em 

produtos que possam ser disponibilizados à sociedade. 

Gerência de Ensino 

e Pesquisa 

Unidade de 

Telessaúde 

Setor de Gestão da 

Pesquisa e Inovação 

Tecnológica 

Setor de Gestão do 

Ensino 

Unidade de Gerenciamento de 

Atividades de Graduação e 

Ensino Técnico 

Unidade de Gerenciamento de 

Atividades de Pós Graduação  

Figura 9 - Organograma da Gerência de Ensino e Pesquisa 
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4.2. MAPEAMENTO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO LAIS/UFRN 

Os projetos desenvolvidos no LAIS são de cunho inovativo e focados na área da 

saúde, os quais têm abrangência tanto local como nacional. Os projetos a serem mapeados são 

multidisciplinares e estão listados a seguir. 

4.2.1. Observatório da dengue 

A dengue se configura, atualmente, como uma das mais importantes arboviroses que 

afetam o homem, dentre as chamadas doenças reincidentes, representando, assim, um sério 

problema de saúde pública em diversas partes do mundo. No estado do Rio Grande do Norte, 

os registros de casos de dengue, em alguns anos, chegam a ser alarmantes, pois em muitos 

desses casos existe a incidência de dengue hemorrágica e também de óbito de pacientes. A 

dengue é hoje a mais importante arbovirose que afeta o homem, causando um dos maiores 

problemas de saúde pública, especialmente nos países tropicais.  

No Brasil, a dengue tornou-se endêmica nas regiões Sudeste e Nordeste, no final da 

década de 1980, ocasionando epidemias em várias cidades. Na década de 1990, a doença 

tornou-se endêmica também nas regiões Centro-Oeste e Norte, refletindo a disseminação do 

Aedes Aegypti para todo o território nacional, sobretudo a partir de 1994. A região Norte 

concentra 31,6% do total de casos suspeitos. Diante de uma realidade de infestação por Aedes 

Aegypti em quase todo o continente americano, a grande disponibilidade de depósitos 

artificiais (pneumáticos, garrafas plásticas, suportes de vasos de plantas etc.) e a enorme 

facilidade para a dispersão passiva do vetor advindos da maior disponibilidade, frequência e 

rapidez dos meios de transporte, tornou-se praticamente impossível a erradicação, no médio 

prazo, do Aedes Aegypti. Atualmente, utiliza-se o controle e a prevenção da dengue no 

combate do mosquito vetor e na vigilância epidemiológica para detecção precoce de casos.  

Nesse contexto, este projeto visa desenvolver uma plataforma inovadora para 

monitoramento, em tempo real, de focos de dengue, fazendo uso da informática em saúde por 

meio da computação móvel. A referida plataforma, intitulada Observatório da Dengue, 

permite ao poder público o monitoramento de focos de dengue em tempo real, de maneira a 

prover uma ferramenta para melhor tomada de decisão no que diz respeito ao controle efetivo 

da dengue, nas esferas estaduais e municipais. Portanto, o desenvolvimento e o 
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aprimoramento de métodos adequados e eficientes para o controle do vetor, a análise de 

situações epidemiológicas e a avaliação da eficácia das estratégias propostas são imperativos. 

Este projeto teve início em 2012, e ainda está em andamento, encontrando-se na fase 

de execução. Para tanto, a verba destinada ao projeto vem do Ministério da Saúde – MS e, à 

frente do projeto, encontram-se oito pessoas, distribuídas entre graduados, mestres e doutores. 

A partir do projeto Observatório da Dengue, foram elaborados uma monografia e artigos 

científicos, além de dois programas de computador registrados no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI. 

4.2.2. TELESSÁUDE-RN 

O Programa Telessaúde Brasil Redes é uma ação nacional que busca melhorar a 

qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único da Saúde – SUS, integrando 

ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias da informação, que oferecem 

condições para promover a Teleassistência e a Teleducação. Esse programa apresenta os 

seguintes objetivos: 

 Melhoria da qualidade do atendimento na Atenção Básica no SUS, com 

resultados positivos na resolubilidade do nível primário de atenção; 

 Expressiva redução de custos e do tempo para deslocamentos; 

 Fixação dos profissionais de saúde nos locais de difícil acesso; 

 Melhor agilidade no atendimento prestado; 

 Otimização dos recursos dentro do sistema como um todo, beneficiando, dessa 

forma, aproximadamente 10 milhões de usuários do SUS. 

O Telessaúde Brasil Redes disponibiliza aos profissionais e trabalhadores das Redes 

de Atenção à Saúde no SUS os seguintes serviços: 

 Teleconsultoria – é uma consulta registrada e realizada entre trabalhadores, 

profissionais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de 

telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre 

procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de 

trabalho; 
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 Telediagnóstico – é um serviço autônomo que utiliza as tecnologias de 

informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico 

através de distância e temporal; 

 Tele-educação – conferências, aulas e cursos, ministrados por meio da 

utilização das tecnologias de informação e comunicação; e 

 Segunda Opinião Formativa – é uma resposta sistematizada, construída com 

base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e 

no papel ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas originadas das 

teleconsultorias, e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência 

em relação às diretrizes do SUS. 

O Telessaúde-RN é um projeto de pesquisa resultante da parceria entre a Secretaria de 

Estado da Saúde do RN, a UFRN e o Ministério da Saúde, que objetiva o desenvolvimento, 

refinamento, implantação e normatização de métodos e tecnologias de Tele-educação e Tele-

assistência, com foco na atenção básica à saúde nas seguintes áreas: Telepediatria; 

Telecardiologia; Segunda Opinião Formativa; Teleoftalmologia; Teledermatologia; 

Teleradiologia; Teleaudiologia; e Tele-educação. Visando integrar, em uma infraestrutura 

única, a ser implantada com esse projeto, as ações de informação, formação e comunicação 

em saúde. 

Os cursos da área da saúde da UFRN atuam em quatro hospitais com níveis distintos 

de atenção à saúde: Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL, referência do estado para 

agravos à saúde do adulto; Hospital de Pediatria – HOSPED, referência do estado para os 

agravos à saúde da criança; Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC, referência do estado 

para os agravos à saúde da mulher; e Hospital Universitário Ana Bezerra – HUAB, hospital 

geral que atende os níveis de complexidade baixa e intermediária, sendo a referência da região 

do Trairi (Agreste) do Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, os cursos também atuam 

na rede básica (PSF – Programa Saúde da Família) de saúde do estado, utilizando-a como 

cenário para o ensino na área, e exercem uma função fundamental na prestação de serviços 

médico-hospitalares para a comunidade, agregando o ensino à assistência de qualidade, 

reforçando os preceitos éticos da formação profissional tanto no ensino de graduação quanto 

de pós-graduação. Além da pós-graduação stricto sensu, a UFRN oferece também vários 

cursos de residência médica e multiprofissional, em diversas especialidades, inclusive em 

saúde da família e comunidade, que acontece tanto no campus da saúde da capital do RN, 

Natal, como também no campus rural, no Hospital Ana Bezerra, situado no município de 
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Santa Cruz. A integração dos hospitais da capital e do Hospital Ana Bezerra, de 

complexidades distintas, através da Telemedicina, promove uma maior troca de 

conhecimentos na área da saúde, integrando a atividade desses hospitais com o ensino na 

graduação e pós-graduação.O objetivo dessa ação é integrar a rede de saúde da atenção básica 

aos hospitais, através da conectividade digital, promovendo a pesquisa na educação em saúde, 

no contexto do ensino-aprendizagem, integrando o ensino, pesquisa e extensão no SUS. 

Este projeto, de grande importância para a melhoria da saúde no Brasil e 

consequentemente no RN, vem sendo desenvolvido aqui no estado desde 2011 e encontra-se 

ativo até o momento, estando na fase de execução. O financiamento para este projeto decorre 

de verba do MS. A equipe é composta por professores e alunos, além de agentes externos, que 

compreendem graduados, mestres e doutores e juntos já produziram diversos artigos 

científicos, além de quatro registros de de softwares, realizados junto ao INPI. 

4.2.3. i-RH 

O Ministério da Saúde, juntamente com a OPAS (Organização Pan-Americana de 

Saúde), tem se esforçado bastante no tocante à gestão do conhecimento relacionada aos 

recursos humanos em saúde no Brasil. Entretanto, é um desafio transformar um grande 

volume de dados brutos em informações úteis aos diversos níveis de gestão na área da saúde. 

Isso ocorre devido à difusão da informação e do conhecimento ocorrer de forma rápida e 

globalizada, tendo, portanto, diferentes origens. Além desses fatores, tem-se a imensa 

quantidade de dados que são produzidos na área de gestão do trabalho e da educação em 

saúde, perpassando e muito a capacidade humana de processá-los, mesmo utilizando as 

ferramentas computacionais atuais. 

O fato constatado anteriormente decorre, essencialmente, da heterogeneidade dos 

ambientes de softwares que foram desenvolvidos sobre tecnologias diferentes e com 

propósitos também distintos (inclusive quando fazem uso de um mesmo conjunto de dados), 

aspecto que dificulta a integração e a análise das informações e o volume de dados, e que, 

portanto, dificulta uma análise precisa da informação, principalmente porque muitas dessas 

ferramentas são utilizadas apenas como depósito de dados. Essas informações incluem 

vínculos de trabalho com o SUS, qualificação profissional (como especialidades, áreas de 

atuação certificadas e acompanhamento da educação permanente), histórico nos conselhos 
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profissionais e atividades educacionais financiadas pelo SUS, mas não se restringem apenas a 

esses dados. 

Nesse contexto difuso, com grande volume de informações e sem comunicação entre 

sistemas, é que a Plataforma RH está inserida. A partir da análise das dificuldades 

encontradas, surge a necessidade de uma plataforma inteligente que possa tratar essa grande 

massa de dados oriunda de um ambiente heterogêneo e distribuído, com o objetivo de 

processar esses dados e transformá-los em informações úteis aos gestores, munindo-os em um 

ambiente amigável e poderoso que possa gerar conhecimento que viabilize as tomadas de 

decisão de forma mais eficiente e consciente.  

A partir das informações obtidas com a Plataforma de Recursos Humanos – 

Plataforma RH é possível reconhecer as necessidades de formação, permitindo um 

planejamento estratégico para a educação permanente e gestão dos profissionais da área de 

saúde. Essa plataforma utiliza técnicas de mineração de dados com o objetivo de tornar os 

dados gerencialmente utilizáveis pelos gestores e com uma real mensuração para que se possa 

realizar a tomada de decisão de forma mais embasada, apresentando também indicadores que 

fortalecem a capacidade do tomador de decisões para escolher alternativas mais assertivas.  

Este projeto teve seu início no ano de 2014 e encontra-se, atualmente, na fase de 

execução. O seu financiamento provém de recursos do Ministério da Saúde e a equipe que 

forma este projeto contempla alunos e professores, graduados, mestres e doutores. A produção 

intelectual desse projeto ainda não teve início por ser novo, mas deve gerar patentes, registros 

de softwares e artigos científicos. 

4.2.4. ELA home care 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa, 

caracterizada por fraqueza muscular progressiva que leva o paciente ao óbito, usualmente 

devido a complicações respiratórias. A degeneração dos neurônios motores inferiores e 

superiores, atingindo a medula espinhal, o tronco encefálico e o córtex motor resultam na 

definição da ELA como doença do neurônio motor. A partir do momento que os músculos 

ventilatórios são comprometidos, os indivíduos apresentam restrições pulmonares, 

caracterizadas pela redução da capacidade vital e do volume corrente, tendo como 

consequência a insuficiência respiratória crônica.  
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Para que o paciente possa continuar respirando, utiliza-se a Ventilação Não Invasiva, 

que consta na administração de ventilação mecânica aos pulmões sem que haja a necessidade 

de vias aéreas artificiais, podendo ser oferecida ao paciente por meio de ventiladores 

mecânicos ou através de aparelhos denominados Pressão Positiva Bifásica nas Vias Aéreas.  

Quando o paciente está internado em ambiente hospitalar, a perda de calibração pode 

ser facilmente corrigida por um técnico da área de saúde, especialista responsável pelo 

paciente. No entanto, quando se trata de um paciente que esteja alocado em casa, o contexto 

muda, uma vez que nem sempre é possível ter um técnico especialista que possa garantir que 

o equipamento estará sempre em sincronia com as necessidades do paciente com ELA. Nesses 

casos, essa tarefa é realizada por um familiar ou um cuidador.  

O projeto ELA home care é voltado para os pacientes acometidos com ELA que 

estejam alocados em cada. Nesse contexto, o presente projeto de pesquisa desenvolveu um 

dispositivo baseado em computação móvel e em sistemas embarcados que possibilita 

monitorar de forma on-line os ventiladores mecânicos, garantindo que quando houver perda 

de calibração um técnico especialista, em uma unidade hospitalar, será notificado, via celular, 

que o paciente pode estar passando por dificuldades. Com isso, contribuindo 

significativamente para melhoria da qualidade de vida desses pacientes. 

O projeto intitulado ELA home care vem sendo desenvolvido pelo LAIS há quatro 

anos, tendo começado em 2012 e continua em andamento até esta data, encontrando-se na 

fase de execução. Esse projeto não possui financiamento direto de nenhum órgão do governo, 

tendo os seus custos arcados pelos próprios idealizadores. Tomando à frente desse projeto, 

têm-se seis membros, divididos entre graduados, mestres e doutores, o qual gerou uma tese de 

doutorado e artigos científicos, e ainda duas patentes e dois programas de computador os 

quais estão registrados no INPI. 

4.2.5. E-Guia 

A acessibilidade é um problema recorrente há alguns anos, visto que a sociedade 

finalmente reconhece que os deficientes também têm seus espaços garantidos. Nesse contexto, 

surge a necessidade de um projeto que visa desenvolver um sistema que permite a um 

deficiente visual receber um sinal de alerta em seu telefone celular informando a localização, 

o tempo e o exato momento em que o ônibus que ele pretende pegar chegará à parada onde 
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ele se encontra. Tal projeto contribuirá, de forma significativa, para a melhoria no processo de 

autonomia, qualidade de vida e no direto de ir e vir das pessoas com deficiência visual. O 

desenvolvimento do projeto e-Guia deu-se a partir da percepção de um dos colaboradores do 

LAIS, o qual é deficiente visual e enfrentava diariamente o problema de locomoção utilizando 

o transporte público. 

O projeto tem como objeto o desenvolvimento de um sistema para guiar (facilitar o 

acesso, provendo autonomia aos deficientes visuais) deficientes visuais no sistema de 

transporte urbano, qual é chamado de e-Guia. Para tanto, permitindo que o deficiente visual 

possa, de forma autônoma, através do uso de um aparelho celular, identificar com 

antecedência quando o transporte coletivo que está aguardando se aproxima do ponto. O 

projeto e-Guia apoia-se sob três perspectivas, do usuário, da parada (ponto onde os usuários 

aguardam o transporte) e do transporte. Nessas perspectivas, o projeto e-Guia divide-se em 

três módulos: Módulo do Usuário, Módulo da Parada e Módulo do Transporte. Para cada 

módulo foram desenvolvidos outros subsistemas, os quais compõem todo o sistema e-Guia.  

O “E-Guia” foi um projeto ativo entre os anos de 2009 – 2013, sendo assim finalizado 

há cerca de um ano e meio. Seu financiamento foi a partir de recursos vindos da FINEP/CNPq 

e o desenvolvimento das tecnologias foi realizado por sete pessoas principais, as quais se 

dividem entre graduados, mestres e doutores, e que tiveram uma significativa produção 

científica e tecnológica. A produção científica conta com duas monografias, um livro, um 

capítulo de livros e diversos artigos científicos na área. Já a produção tecnológica engloba o 

desenvolvimento de uma patente e um programa de computador, ambos registrados no INPI. 

4.2.6. PMAQ-AB 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica é um 

programa que funciona por meio da indução de processos que buscam aumentar a capacidade 

das gestões municipais, estaduais e federal, em conjunto com as equipes de saúde, no sentido 

de oferecer serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população, atuando de acordo 

com as suas necessidades concretas.  

O PMAQ-AB busca induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 

atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável tanto nacional, quanto 



56 

 

 

regional e local, de maneira a favorecer uma maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em todo o Brasil.  

Com vistas a assegurar maior equidade na comparação, o processo de certificação das 

equipes é feito a partir da distribuição dos municípios em estratos que levam em conta 

aspectos sociais, econômicos e demográficos. O programa funciona a partir da análise da 

infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde: observando os equipamentos, a 

disponibilização de medicamentos e a satisfação do cidadão. As equipes que oferecem 

melhorias na qualidade do atendimento recebem mais recursos do governo federal. Ou seja, 

quanto melhor for o desempenho, mais incentivos financeiros serão repassados.  

O PMAQ-AB está organizado em quatro fases que se complementam e que 

conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica em 

saúde (Adesão e Contratualização; Desenvolvimento; Avaliação Externa; e 

Recontratualização). A 1ª Fase consiste na etapa formal de adesão ao programa, mediante 

contratualização de compromissos e indicadores firmados entre o Ministério da Saúde e os 

gestores municipais. Já na 2ª Fase, equipes de saúde, gestores municipais e estaduais, além do 

Ministério da Saúde, desenvolvem um conjunto de ações com o intuito de promover 

movimentos de mudança na gestão e no cuidado prestado pelas equipes, visando a melhoria 

do acesso e da qualidade da atenção à saúde. A 3ª Fase consiste na avaliação externa, feita 

com o auxílio de instituições de ensino e pesquisa, das condições de acesso e de qualidade da 

totalidade de municípios e equipes participantes do programa. Por fim, a 4ª Fase é constituída 

por um processo de recontratualização que deve ocorrer após a certificação por meio da 

pactuação das equipes e dos municípios com o incremento de novos padrões e indicadores de 

qualidade, de forma a estimular a institucionalização de um processo cíclico. 

No RN, a primeira fase do PMAQ ocorreu entre 2011 e 2013, encontrando-se dessa 

forma finalizado. O financiamento para o desenvolvimento desse projeto, que tem aqui no RN 

três coordenadores, foi através do MS. A segunda fase do PMAQ teve início em 2013 e 

continua até o momento. Sendo assim, o projeto está em execução e tem todo o seu 

financiamento através do MS. O PMAQ gerou como produção tecnológica um programa de 

computador registrado no INPI 
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4.2.7. PROVAB 

O Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) foi criado 

em setembro de 2011, pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), com o 

objetivo de disponibilizar profissionais de saúde para as localidades do país de maior 

vulnerabilidade, como áreas de extrema pobreza e periferias das regiões metropolitanas, 

populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas. A experiência adquirida pelo profissional é 

relevante para capacitação e aperfeiçoamento dos trabalhadores do SUS e favorece a 

universalização do acesso aos serviços de saúde. 

Através desse programa, o Ministério da Saúde contrata um médico, por pelo menos 

um ano, e oferece a ele uma remuneração mensal em forma bolsa federal, pelo cumprimento 

de 32 horas semanais de atividades práticas nas unidades básicas e de 8 horas de atividades 

acadêmicas semipresenciais. O Ministério disponibiliza um curso de especialização em 

Atenção Básica, oferecido pela Universidade Aberta do SUS (UnA-SUS). 

Durante os doze meses do programa, o médico é acompanhado mensalmente pelo 

supervisor e passa por três avaliações. A composição da nota leva em conta a avaliação do 

supervisor - que equivale a 50% da nota; do gestor e equipe em que atua - 30% da nota, e a 

autoavaliação do médico - 20% da nota. Somente os profissionais que cumprirem as 

atividades estabelecidas pelo programa e receberem nota mínima de sete terão benefício da 

pontuação adicional de 10% nas provas de residência em todo país. 

No estado do Rio Grande do Norte o PROVAB iniciou em 2012 e ainda está em 

andamento e vem sendo financiado pelo MS, sendo assim encontra-se na fase de execução. A 

coordenação deste projeto no RN cabe a uma professora da UFRN. 

4.2.8. Mais Médicos 

O Programa Mais Médicos, lançado em julho de 2013, pelo Governo Federal, tem o 

objetivo de diminuir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das 

grandes cidades do país, áreas prioritárias para o SUS. Esse programa faz parte de um amplo 

pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais 

investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais 

médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. 



58 

 

 

As vagas são oferecidas, prioritariamente, a médicos de nacionalidade brasileira, 

interessados em atuar nas regiões onde faltam profissionais. Entretanto, no caso do não 

preenchimento de todas as vagas, o Brasil aceita candidaturas de médicos estrangeiros, com a 

intenção de resolver o problema de déficit de médicos no país, problema esse que é 

emergencial para o Brasil, uma vez que os municípios não podem aguardar longos períodos 

para a chegada de médicos. 

Com a convocação de médicos para atuar na atenção básica de municípios com maior 

vulnerabilidade social e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), o Governo Federal 

garantirá uma maior quantidade de médicos e mais saúde para o Brasil. A iniciativa prevê, 

também, a expansão do número de vagas de medicina e de residência médica, além do 

aprimoramento da formação médica no Brasil. A política de educação permanente, uma das 

prioridades desse programa, será fortalecida via integração ensino-serviço, realizada por meio 

da UNA-SUS e as universidades que compõem a rede. A demanda inclui também supervisão 

acadêmica das universidades no que tange às atividades desempenhadas pelos médicos, além 

do estímulo à realização de pesquisas aplicadas ao SUS. 

Este projeto vem sendo desenvolvido desde 2014 e atualmente ainda encontra-se em 

execução, sendo financiado pelo MS e no RN é coordenado por uma professora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este projeto já rendeu a criação de três 

programas de computador, todos registrados junto ao INPI. 

4.3.ANÁLISE DOS DADOS 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com a análise dos dados coletados a 

partir do questionário aplicado (Anexo A), no intuito de alcançar os objetivos específicos 

propostos neste estudo e para melhor compreensão do ambiente inovador do LAIS/UFRN, 

nosso objeto de estudo. 

4.3.1.  Confiabilidade dos dados 

A confiabilidade dos dados coletados com o instrumento de pesquisa, conforme Anexo 

A, foi testada a partir do Alfa de Cronbach. A realização desse teste objetiva verificar o grau 

de consistência interna das questões que compõem o questionário, o qual foi utilizado como 
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instrumento de coleta dos dados. O teste de Alfa de Cronbach baseia-se na correlação média 

entre os itens que variam de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior será confiabilidade do 

instrumento  (PESTANA; GAGEIRO, 2005). O cálculo do Alfa de Cronbach é realizado pelo 

software estatístico SPSS. Além da confiabilidade do instrumento, esse teste também visa a 

confiabilidade sobre os dados levantados, uma vez que a limitação no número de 

respondentes tornou necessária a validação das respostas fornecidas. 

Ainda segundo Hair Jr. et al (2005), esse índice indica o grau de convergência das 

respostas coletadas; assim, quanto maior o índice, maior a fidedignidade das mesmas. 

Segundo os autores, índices superiores a 0,6 são considerados satisfatórios. 

No Quadro 6 pode ser visualizado o índice do Alfa de Cronbach para cada questão do 

instrumento de coleta de dados, calculado a partir do Software estatístico SPSS. 

Quadro 6 - Teste Estatístico Alfa de Cronbach 

Item Descrição Alpha 

1 Nível de satisfação com o resultado das inovações gerado pelos projetos do LAIS 0.807 

2 Geralmente as pessoas que lideram o processo de inovação encorajam os outros a tentarem inovar? 0.815 

3 Geralmente as pessoas que lideram o processo de inovação se preocupam com um bom relacionamento no 

grupo? 
0.807 

4 Geralmente as pessoas que lideram o processo de inovação confiam no grupo envolvido? 0.813 

5 Normalmente são incentivadas críticas construtivas e novas informações que contribuem para o que está 

sendo feito para desenvolver a inovação? 
0.808 

6 Normalmente as pessoas, em todo o processo do desenvolvimento da inovação, tornam públicas suas 

dúvidas? 
0.808 

7 O LAIS valoriza as pessoas que tentam fazer algo diferente, mesmo existindo erros ocasionais? 0.808 

8 O LAIS incentiva e encoraja a aprendizagem e desenvolvimento de novas ideias? 0.809 

9 Normalmente os líderes dão dicas para melhorar o trabalho, elogiam e encorajam as pessoas envolvidas na 

inovação? 
0.809 

10 Existem regras, manuais ou procedimentos que indicam como seu trabalho deve ser realizado? 0.801 

11 Grau de satisfação pela contribuição que esta inovação trouxe para o laboratório? 0.814 

12.1 O grupo como um todo foi reconhecido ou recompensado pelos resultados atingidos? (Metas atingidas) 0.802 

12.2 Somente alguns indivíduos foram reconhecidos por sua dedicação pessoal? (Metas atingidas) 0.831 

13.1 O grupo como um todo foi repreendido ou cobrado? (Metas não atingidas) 0.814 

13.2 Somente alguns indivíduos foram repreendidos ou cobrados? (Metas não atingidas) 0.817 

14 Quanto você ou seu grupo precisou de ajuda de outras pessoas ou grupos para desenvolver este projeto? 0.812 

15 Você ou seu grupo, para atingir os objetivos deste projeto, tiveram apoio de outras pessoas ou grupos do 

LAIS? 
0.812 

16 Até que ponto o trabalho realizado em parceria com outras pessoas ou grupos poderá ser usado em outros 

projetos? 
0.805 

17.1 Influência dos recursos financeiros no desenvolvimento deste projeto; 0.812 

17.2 Influência dos materiais, espaços e equipamentos no desenvolvimento deste projeto; 0.817 

17.3 Influência da atenção gerencial no desenvolvimento deste projeto; 0.810 

17.4 Influência das pessoas no desenvolvimento deste projeto; 0.814 

18.1 Dificuldade de obter ajuda de pessoas qualificadas para auxiliar no desenvolvimento do projeto; 0.800 

18.2 Dificuldade em saber os detalhes de como desenvolver este projeto; 0.812 

18.3 Dificuldade em obter recursos financeiros e/ou outros necessários ao desenvolvimento do projeto; 0.829 
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19.1 Com a dificuldade identificada, a discussão das questões abertamente com as pessoas envolvidas 

influenciou na resolução; 
0.798 

19.2 Com a dificuldade identificada, a presença de um diretor para resolver com as pessoas envolvidas 

influenciou na resolução; 
0.801 

20 Você tinha alguma certeza de que o projeto ia dar certo? 0.814 

21 Com que frequência surgia problemas difíceis de resolver? 0.821 

22 Os problemas eram diferentes cada vez que surgiam? 0.829 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Conforme observado no Quadro 6 todas as respostas para as questões do questionário 

do Anexo A apresentaram valores para Alfa de Cronbach maiores que 0,6 como adequados 

(HAIR JR. et al, 2005), onde pode-se verificar que o menor valor foi de 0,798 e o maior de 

0,831. A partir desses cálculos, foi possível considerar como fidedignas as questões propostas, 

possibilitando, dessa forma, a mensuração e a delimitação dos elementos que caracterizam 

uma organização inovadora. 

4.3.2. Perfil dos Respondentes 

O LAIS/UFRN localizado no estado do Rio Grande do Norte (RN) e possui 40 

membros, sendo que 18 participaram da pesquisa. A amostra possui o perfil demonstrado na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Perfil dos Respondentes 

Perfil do entrevistado Frequência 

absoluta 

% 

Sexo 
Masculino 16 88,89 

Feminino 2 11,11 

 Total 18 100,00 

Grau de escolaridade 

quando entrou no LAIS 

Nível médio 2 11,11 

Graduado 6 33,33 

Mestre 6 33,33 

Doutor 4 22,23 

 Total 18 100,00 

Grau de escolaridade 

atual 

Nível médio 1 5,56 

Graduado 3 16,67 

Mestre 8 44,44 

Doutor 6 33,33 

 Total 18 100,00 

Projeto mais relevante 

 que participou no LAIS 

(Múltipla resposta) 

Telessaúde 5 27,78 

i-RH 4 22,22 

E-guia 2 11,11 

OpenPACS 2 11,11 

ELA 1 5,56 

Observatório da Dengue 1 5,56 

PMAQ 1 5,56 

Outros 2 11,10 

Total 18 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Observa-se que dentre os respondentes o sexo foi composto por 88,89% masculino e 

11,11% feminino. Quanto ao grau de escolaridade antes de entrar no LAIS, graduados e 

mestres apresentaram o mesmo percentual de 33,33% cada, seguido de doutorado (22,23%) e 

nível médio (5,56%). Enquanto que o grau de escolaridade atual apresenta a seguinte 

distribuição: mestrado (44,44%), doutorado (33,33%), graduado (16,67%) e nível médio 

(5,56%). Percebe-se que o nível de escolaridade dos entrevistados cresceu com o passar do 

tempo. 

Nota-se, ainda, que os projetos mais relevantes na opinião dos entrevistados foram 

Telessaúde (27,78%), i - RH (22,22%), E - guia (11,11%) e OpenPACS (11,11%), e os 

demais projetos juntos somaram 27,80%. 

Já a idade média dos entrevistados é de 33,50 anos, com desvio padrão de 8,64. O 

tempo médio de atuação no LAIS de é de 3,28 anos, com desvio padrão de 1,23, segundo a 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Estatística descritiva do tempo no LAIS e a idade dos entrevistados 

 Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média Desvio-padrão CV 

Idade (em anos) 23,00 52,00 27,25 32,00 38,25 33,50 8,64 25,79 

Tempo no LAIS (em 

anos) 

1,00 5,00 2,25 4,00 4,00 3,28 1,23 37,45 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Após a verificação do perfil dos respondentes do LAIS, analisou-se a percepção dos 

funcionários a respeito do ambiente de inovação. Os resultados referentes a essa análise são 

apresentados no item 4.3.2. 

4.3.3. Análise da Percepção dos Entrevistados sobre as Dimensões do Ambiente 

Inovador 

Neste tópico, serão apresentadas as análises referentes à percepção dos entrevistados 

sobre a existência das dimensões constantes de um ambiente inovador, detectadas por meio da 

aplicação do questionário, conforme Anexo A. Para uma melhor ordenação e compreensão 

dos dados, eles estão apresentados em tabelas, separados por dimensão. 

a. Dimensão 1 – Eficiência Percebida com a Inovação 

A eficiência da inovação percebida refere-se ao grau de percepção que os respondentes 

tiveram em relação ao resultado alcançado por meio das inovações através dos projetos. A 
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interpretação leva em conta a frequência de respostas dispostas na escala 1-5. Assim, quanto 

mais elevada a frequência nos níveis 4 e 5, mais favorável essa dimensão será a um ambiente 

inovador. 

Tabela 3 - Eficiência Percebida com a Inovação 

Aspectos Frequência Satisfeito Muito satisfeito Total 

Q1. Resultado das inovações gerado pelos 

projetos do LAIS 

N 2 16 18 

% 11,11 88,89 100,00 

Q11. Contribuição que esta inovação 

trouxe para o laboratório 

N 3 15 18 

% 16,67 83,33 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram que os respondentes estão muito 

satisfeitos com o processo de inovação. A alta satisfação observada nesta tabela chega a quase 

89%, na questão 1, apontando para um processo de inovação eficiente e que pode ser 

percebido de forma bastante clara pelos entrevistados, envolvidos nesse processo. 

Os resultados da dimensão 1 podem ser visualizados no gráfico apresentado na Figura 

10  a seguir. 

Figura 10 - Gráfico da Eficiência Percebida com a Inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

A avaliação dessa dimensão é importante, pois demonstra a satisfação dos 

participantes do LAIS de que seus esforços e comprometimentos foram úteis para a 
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b. Dimensão 2 – Incerteza sobre a Inovação 

A dimensão 2, Incerteza sobre a Inovação, pode ser observada como o grau com que 

os participantes do LAIS envolvidos no processo inovativo percebem as ideias inovadoras 

obtidas através do conhecimento prévio e dos grupos de inovação relacionados à execução do 

processo. O ambiente propício à inovação será melhor quanto maior for a certeza acerca dos 

processos inovadores e menor a incerteza da previsibilidade dos resultados.  

A Tabela 4 mostra os resultados agrupados para essa dimensão, na visão dos 

respondentes. 

Tabela 4 - Incerteza sobre a Inovação 

Resposta Frequência absoluta Percentual 

Q20. Você tinha alguma certeza de que o projeto ia dar certo? 

Certeza moderada 1 5,56 

Muita certeza 9 50,00 

Certeza absoluta 8 44,44 

Total 18 100,00 

Q21. Com que frequência surgiam problemas difíceis de resolver? 

Semanalmente 11 61,11 

Mensalmente 7 38,89 

Total 18 100,00 

Q22. Os problemas eram diferentes cada vez que surgiam? 

Bastante diferentes entre si 9 50,00 

Um pouco diferentes entre si 8 44,44 

Quase sempre os mesmos 1 5,56 

Total 18 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, e observado o gráfico da Figura 11 

percebe-se que quase 95% dos respondentes tinham muita certeza ou certeza absoluta de que 

o projeto no qual eles estavam envolvidos daria certo.  

Figura 11 - Gráfico para a Questão 20 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Apesar disso, observando a Figura 12, de acordo com a percepção dos participantes do 

LAIS, 61,1% afirmam que semanalmente aconteciam problemas de difícil resolução e 38,9% 

acreditam acontecer problemas de difícil resolução mensalmente.  

Figura 12 - Gráfico para a Questão 21 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Observa-se, a partir da Figura 13, que 50,0% dos respondentes alegaram que os 

problemas são bastante diferente entre si, seguido pelas respostas: um pouco diferentes entre 

si (44,44%) e quase sempre os mesmos (5,56%). 

Figura 13 - Gráfico para a Questão 22 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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envolvidos nas inovações desse laboratório possuem ferramentas suficientes e necessárias 

para a execução das tarefas a eles repassadas, já níveis muito baixos podem indicar falta de 

estímulo às iniciativas para execução destas. 

Tabela 5 - Abundância de Recursos 

Aspectos Frequência Algum Bastante Muito Total 

Q17a. Influência dos recursos financeiros no 

desenvolvimento deste projeto 

N 5 7 6 18 

% 27,78 38,89 33,33 100,00 

Q17b. Influência dos materiais, espaços e 

equipamentos no desenvolvimento deste 

projeto 

N 7 7 4 18 

% 38,89 38,89 22,22 100,00 

Q17c. Influência da atenção gerencial 

no desenvolvimento deste projeto 

N 2 9 7 18 

% 11,11 50,00 38,89 100,00 

Q17d. Influência das pessoas no 

desenvolvimento deste projeto 

N 1 1 16 18 

% 5,56 5,56 88,88 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Para melhor visualização, os resultados da dimensão 3 podem ser observados no 

gráfico apresentado na Figura 14  a seguir. 

Figura 14 - Gráfico da Abundância de Recursos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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d. Dimensão 4 – Padronização de Procedimentos 

A dimensão 4, que é representada pela Padronização dos Procedimentos, é de grande 

importância para a formação do ambiente inovador ao passo que os participantes do LAIS, 

envolvidos no processo de inovação, observam que as regras, manuais ou procedimentos são 

formalizados e seguidos para que seja possível desenvolver a inovação. Para essa dimensão, 

quanto maior for o índice de padronização, mais propício será o ambiente para a inovação.  

Tabela 6 - Padronização de Procedimentos 

Q10. Existência de regras, manuais ou procedimentos 

Resposta Frequência absoluta Percentual 

Nada 2 11,11 

Muito pouco 3 16,67 

Algum 9 50,00 

Bastante 2 11,11 

Muito 2 11,11 

Total 18 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

De acordo com a Tabela 6, observa-se que 50% dos entrevistados afirmam haver 

“algumas” regras, manuais ou procedimentos para formalizar o processo inovativo, já 27,8% 

dos entrevistados afirmam haver “nada” ou “muito pouca” padronização dos procedimentos e 

22,2% afirmam que há “bastante” ou “muita” padronização dos procedimentos para o 

processo inovativo. Esse resultado pode ser visualizado na Figura 15 a seguir. 

Figura 15 - Gráfico da Padronização de Procedimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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A dimensão Padronização dos Procedimentos mostrou uma tendência moderada a 

baixa, tornando-a desfavorável ao ambiente inovativo. Entretanto, esta tendência à baixa 

padronização deve-se ao fato do LAIS ser um laboratório novo, cerca de cinco anos de 

existência e também pelo fato de haver grande heterogeneidade entre os projetos. 

e. Dimensão 5 – Expectativas de Prêmios e Sanções 

A dimensão 5 mede a percepção dos funcionários quanto ao desempenho individual e 

em grupo, onde os prêmios e as sanções podem aparecer formal ou informalmente. Essa 

dimensão está ligada diretamente com a motivação para execução de tarefas e a satisfação no 

trabalho. Os resultados para a dimensão 5 estão dispostos na Tabela 7. 

Tabela 7 - Expectativas de Prêmios e Sanções 

Aspectos Frequência 
Nenhuma 

chance 

Pequena 

Chance 

50% de 

Chance 

Bastante 

Provável 

Quase 

certo 
Total 

Q12. Metas atingidas 

Q12a. O grupo como um todo foi 

reconhecido ou recompensado pelos 

resultados atingidos 

N --- --- 1 5 12 18 

% --- --- 5,56 27,77 66,67 100,00 

Q12b. Somente alguns indivíduos foram 

reconhecidos por sua dedicação pessoal 

N 6 7 1 3 1 18 

% 33,33 38,89 5,56 16,66 5,56 100,00 

Q13. Metas não atingidas 

Q13a. O grupo como um todo foi  

repreendido ou cobrado 

N 2 3 3 7 3 18 

% 11,11 16,67 16,67 38,88 16,67 100,00 

Q13b. Somente alguns indivíduos foram 

repreendidos ou cobrados 

N 2 9 3 3 1 18 

% 11,10 50,00 16,67 16,67 5,56 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

A partir das entrevistas realizadas e da compilação dos dados obtidos, pode-se 

observar que o reconhecimento pelas metas atingidas tende ao coletivismo, sendo que 27,8% 

dos entrevistados afirmam ser “bastante provável” e 66,7% afirmam ser “quase certo” o grupo 

como um todo ser reconhecido, como pode ser observado na Figura 16. 
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Figura 16 - Gráfico para as Questões 12a e 12b 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Também em sua maioria, conforme a Figura 17, 38,9% e 16,7% dos respondentes, 

respectivamente, afirmam que é “bastante provável” e “quase certo” o grupo ser repreendido 

em caso de as metas não serem atingidas. 

Figura 17 - Gráfico para as Questões 13a e 13b 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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claras, o acompanhamento das tarefas e das relações entre os membros do grupo são formas 

de encorajar os liderados. Sendo assim, à medida que a percepção desses pontos cresce, por 

parte dos membros do LAIS, mais favorável essa dimensão será para a criação de um 

ambiente propício à inovação. 

A Tabela 8 apresenta os dados alcançados com as entrevistas para essa dimensão. 

Tabela 8 - Liderança do Time de Inovação 

Aspectos Frequência 
Concordo  

parcialmente 

Concordo  

totalmente 
Total 

Q2. Geralmente as pessoas que lideram o processo 

de inovação encorajam os outros a tentar inovar? 

N 2 16 18 

% 11,11 88,89 100,00 

Q3. Geralmente as pessoas que lideram o processo 

de inovação se preocupam com um bom 

relacionamento no grupo? 

N 5 13 18 

% 27,78 72,22 100,00 

Q4. Geralmente as pessoas que lideram o processo 

de inovação confiam no grupo envolvido? 

N 3 15 18 

% 16,67 83,33 100,00 

Q9. Normalmente os líderes dão dicas para 

melhorar o trabalho, elogiam e encorajam as pessoas 

envolvidas na inovação? 

N 3 15 18 

% 16,67 83,33 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

No LAIS, pode-se observar, conforme a Figura 18, que a liderança tem atitudes que 

encorajam um comportamento voltado ao desenvolvimento de inovações. Sendo que na 

questão de número 2, destaque nessa dimensão, 88,9% dos entrevistados “concordam 

totalmente” que os líderes do processo inovativo no LAIS encorajam os demais a tentar 

inovar. 

Figura 18 - Gráfico da Liderança do Time de Inovação 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Essa dimensão apresenta-se intimamente ligada ao processo de criação de um 

ambiente inovador no LAIS. 

g. Dimensão 7 – Liberdade para Expressar Dúvidas 

A “Liberdade para Expressar Dúvidas” pode ser entendida como o grau com que os 

membros do grupo sentem-se à vontade para expor suas dúvidas, ideias e opiniões sobre as 

possibilidades de inovar, uma vez que, quanto maior for a percepção do grupo de um clima 

propício a expressar dúvidas e opiniões, mais eles notarão a efetividade da inovação. 

A Tabela 4 mostra os resultados para essa dimensão na visão dos respondentes. 

Tabela 9 - Liberdade para Expressar Dúvidas 

Aspectos Frequência 
Discordo 

parcialmente 

Sem 

opinião 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 
Total 

Q5. Normalmente são incentivadas 

críticas construtivas e novas 

informações que contribuem para o 

que está sendo feito para desenvolver 

a inovação? 

N --- --- 5 13 18 

% --- --- 27,78 72,22 100,00 

Q6. Normalmente as pessoas, em todo 

o processo do desenvolvimento da 

inovação, tornam públicas suas 

dúvidas? 

N 1 6 6 5 18 

% 5,56 33,33 33,33 27,78 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

No LAIS, 72,2% dos respondentes afirmam que a liderança incentiva e encoraja as 

críticas construtivas, as quais ajudam a delinear o processo inovativo, ao passo que, em geral, 

61,1% dos entrevistados “concorda totalmente” ou “concorda parcialmente” que os membros 

do laboratório sentem-se à vontade para expor suas dúvidas sem ter medo de receber punições 

por parte da liderança ou retaliação por parte dos demais membros do LAIS, conforme Figura 

19. 
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Figura 19 - Gráfico da Liberdade para Expressar Dúvidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

A oportunidade de expressar dúvidas e o incentivo às críticas construtivas gera um 

ambiente propício ao surgimento de inovações, uma vez que torna o clima dentro do LAIS 

voltado para a aprendizagem conjunta, tornando essa dimensão favorável ao ambiente 

inovador para esse laboratório.  

h. Dimensão 8 – Aprendizagem Encorajada 

Essa dimensão reflete o laboratório como um ambiente onde é dada prioridade à 

aprendizagem contínua, são valorizados os riscos tomados quando se aposta em uma nova 

ideia e os membros não são repreendidos por fracassar em uma nova ideia ou por tentativas 

que não atingiram o seu objetivo. Todos esses fatores criam um ambiente voltado para a 

geração de inovações.  

A Tabela 10 mostra a opinião dos respondentes referente a essa dimensão. 

Tabela 10 - Aprendizagem Encorajada 

Aspectos Frequência 
Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 
Total 

Q7. O LAIS valoriza as pessoas que tentam 

fazer algo diferente, mesmo existindo erros 

ocasionais? 

N 3 15 18 

% 16,67 83,33 100,00 

Q8. O LAIS incentiva e encoraja a 

aprendizagem e o desenvolvimento de novas 

ideias? 

N 1 17 18 

% 5,56 94,44 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Para esta dimensão, de acordo com Tabela 10, 83,3% dos respondentes afirmam que o 

LAIS/UFRN valoriza a diversidade de opiniões ao aceitar que as pessoas tentem fazer algo 

diferente, ainda que existam erros ocasionais.  

Figura 20 – Gráfico da Aprendizagem Encorajada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Observando a Figura 20, 94,4% dos entrevistados acreditam que o laboratório em pauta 

tem uma postura encorajadora para a aprendizagem e desenvolvimento de novas ideias, 

proporcionando um ambiente voltado à inovação. Sendo assim, essa dimensão encontra-se 

favorável ao ambiente inovativo no LAIS. 

i. Dimensão 9 – Dependência de Recursos 

A dimensão em análise avalia a percepção dos membros de um grupo de inovação do 

LAIS acerca da dependência de outras pessoas (externas a esse grupo) para o 

desenvolvimento da inovação. Essa dependência cria um ambiente propício à inovação, à 

medida que há a troca de informações e trabalhos entre os grupos. 

Tabela 11 - Dependência de Recursos 

Q14. Quanto você ou seu grupo precisou de ajuda de outras pessoas ou grupos para desenvolver este projeto? 

Resposta Frequência absoluta Percentual 

Nada 1 5,56 

Muito Pouco 4 22,22 

Algum 6 33,33 

Várias vezes 6 33,33 

Muito 1 5,56 

Total 18 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Pode-se observar a partir dos dados apresentados na Tabela 11 que a maioria dos 

entrevistados percebe uma dependência de moderada à alta, somando 72,1%, ao passo que 

28,8% observam “nada” ou “muito pouca” dependência de recursos. 

Figura 21 - Gráfico da Dependência de Recursos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

A Figura 21 auxilia na interpretação da Dimensão 9 e mostra que 5,5% dos 

respondentes acreditam não terem necessitado em “nada” da ajuda de outras pessoas e 22,2% 

acreditam que necessitaram de “muito pouca” ajuda. 

j. Dimensão 10 – Problemas Identificados 

A dimensão que trata dos “Problemas Identificados” abrange as barreiras e os 

obstáculos que surgem durante o desenvolvimento da inovação. Tal dimensão é analisada em 

sentido reverso, isto é, quanto maior a dificuldade encontrada, menos favorável será essa 

dimensão para o desenvolvimento de um ambiente propício à inovação. 

Tabela 12 – Problemas Identificados 

Aspectos Frequência Nenhuma Pouca Alguma Forte 
Muito 

Forte 
Total 

Q18a. Dificuldade de obter ajuda de 

pessoas qualificadas para auxiliar no 

desenvolvimento do projeto 

N 6 7 4 1 --- 18 

% 33,33 38,89 22,22 5,56 --- 100,00 

Q18b. Dificuldades em saber os detalhes 

de como desenvolver este projeto 

N 4 5 5 2 2 18 

% 22,22 27,78 27,78 11,11 11,11 100,00 

Q18c. Dificuldade em obter recursos 

financeiros e/ou outros necessários ao 

desenvolvimento do projeto 

N 12 3 1 2 --- 18 

% 66,67 16,67 5,56 11,10 --- 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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A partir dos dados apresentados na Tabela 12, pode-se inferir que as frequências das 

respostas concentram-se nos níveis 1 e 2, ou seja, “nenhuma” ou “pouca” dificuldade é 

observada pelos membros do LAIS.  

Figura 22 - Gráfico de Problemas Identificados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Analisando a Figura 22 observam-se dificuldades de moderada a baixa para conseguir 

pessoas qualificadas, saber os detalhes dos projetos e obter recursos financeiros e materiais. 

k. Dimensão 11 – Processo de resolução de conflitos 

A dimensão que compreende o “Processo de Resolução de Conflitos” refere-se à 

forma pela qual os desentendimentos entre os membros e as disputas existentes no LAIS são 

resolvidos pelo grupo que lidera o processo inovativo.  

A Tabela 13 mostra os resultados para essa dimensão na visão dos respondentes. 

Tabela 13 - Processo de Resolução de Conflitos 

Q19. Quando alguma dificuldade foi identificada, quais fatores influenciaram na resolução dela? 

Aspectos Frequência Nenhuma Pouca Alguma Forte 
Muito 

Forte 
Total 

Q19a. Discutindo as questões 

abertamente com as pessoas envolvidas 

influenciou na resolução 

N --- 1 --- 6 11 18 

% --- 5,56 --- 33,33 61,11 100,00 

Q19b. Com a presença de um gerente 

ou diretor para resolver a questão com 

as pessoas envolvidas. 

N 1 2 4 6 5 18 

% 5,56 11,11 22,22 33,33 27,78 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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É possível observar que há uma tendência “muito forte” e “forte”, sendo 61,1% e 

33,3%, respectivamente, entre os membros do LAIS de resolver os conflitos existentes através 

do diálogo aberto entre as pessoas que participam do processo inovativo.  

Figura 23 - Gráfico do Processo de Resolução de Conflitos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Analisando a Figura 23 há uma tendência de moderada à alta para a resolução dos 

conflitos ser realizada na presença do líder do processo inovativo no LAIS, um somatório que 

corresponde à 83,3% dos respondentes. 

l. Dimensão 12 – Complementaridade 

A dimensão 12 que representa a “Complementaridade” é observada como o nível de 

sinergia presente entre as partes de um relacionamento com a finalidade de promover a 

inovação. Dessa forma, quanto maior a percepção de sinergia entre os grupos de inovação e 

entre os membros do LAIS, mais propício será o ambiente à inovação. 

Tabela 14 - Complementaridade 

Aspectos Frequência Nada 
Muito 

Pouco 
Algum 

Várias 

vezes 
Muito Total 

Q15. Você ou seu grupo, para atingir os 

objetivos deste projeto, tiveram apoio de 

outras pessoas ou grupos do LAIS? 

N 1 2 4 6 5 18 

% 5,56 11,11 22,22 33,33 27,78 100,00 

Q16. Até que ponto o trabalho realizado 

em parceria com outras pessoas ou 

grupos poderá ser usado em outros 

projetos? 

N 1 1 1 9 6 18 

% 5,56 5,56 5,56 50,00 33,32 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Analisando-se os dados contidos na Tabela 14, que se refere a percepção dos 

entrevistados com relação a complementaridade no LAIS, a interação entre os grupos 

apresentou uma tendência de moderada à alta. 

Figura 24 - Gráfico da Complementaridade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

De acordo com os entrevistados, analisando a Figura 24, a ajuda recebida pelo grupo 

não foi passageira, uma vez que, segundo 83,3% dos membros do LAIS, as parcerias podem 

ser aproveitadas, “muito” ou “várias vezes” em projetos futuros. 

4.3.5. Comparação das dimensões 

As dimensões formadoras de um ambiente inovador em uma organização são aqui 

comparadas, a partir das respostas dos entrevistados ao questionário, para que se possa 

observar quais delas são melhor e pior avaliadas. A seguir, teremos médias aritméticas das 

dimensões calculadas pelos seus respectivos atributos, onde foram atribuídas notas de 1 a 5 

(quanto maior o valor, melhor será o desempenho), obedecendo ao critério das respostas 

inversas, ou seja, aquelas que, quanto menor o valor, melhor é o desempenho. 
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Tabela 15 - Comparação entre as Dimensões 

Domínios Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DV 
(1) Eficiência percebida com a 

inovação 
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,86 0,29 

(2) Incerteza sobre a inovação 2,00 3,33 2,67 3,00 3,00 2,85 0,31 

(3) Escassez dos recursos 3,50 5,00 3,75 4,13 4,75 4,25 0,48 

(4) Padronização dos procedimentos 1,00 5,00 2,00 3,00 3,00 2,94 1,11 

(5) Expectativas de prêmios e sanções 2,25 3,50 2,75 3,00 3,25 2,90 0,38 

(6) Liderança do time de inovação 4,50 5,00 4,75 4,88 5,00 4,82 0,21 

(7) Liberdade de expressar dúvidas 3,50 5,00 4,00 4,50 4,50 4,28 0,55 

(8) Aprendizagem encorajada 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 0,27 

(9) Dependência de recursos 1,00 5,00 2,00 3,00 4,00 3,11 1,02 

(10) Problemas identificados 3,00 5,00 3,67 4,00 4,33 3,93 0,60 

(11) Processo de resolução de conflitos 2,00 5,00 3,50 4,00 4,50 4,08 0,79 

(12) Complementaridade 1,00 5,00 3,50 4,00 4,50 3,83 1,01 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

A partir do resultado observado na Tabela 15, verifica-se que as dimensões mais bem 

avaliadas, segundo os respondentes, são: dimensão 1, dimensão 6, dimensão 7 e dimensão 8. 

As dimensões 2, 4, 5 e 9 apresentam pior desempenho. Para complementar essa verificação, 

foi aplicado o teste de não paramétrico Kruskal Waills, para um nível de significância de 1%. 

Esse teste auxilia na verificação das diferenças entre as dimensões, para que se possa 

determinar a existência de diferenças significantes entre os grupos da variável. 

O resultado do teste de Kruskal Waills mostra que há evidências de diferença 

estatística entre as 12 dimensões estudadas, reforçando o resultado da comparação 

apresentada na Tabela 15. 

Tabela 16 - Teste de comparações múltiplas de Kruskal-Wallis 

Comparação Diferença significativa Comparação Diferença significativa 

01 - 02 ** 04 - 08 ** 

01 - 03 NS 04 - 09 NS 

01 - 04 ** 04 - 10 NS 

01 - 05 ** 04 - 11 NS 

01 - 06 NS 04 - 12 NS 

01 - 07 NS 05 - 06 ** 

01 - 08 NS 05 - 07 ** 

01 - 09 ** 05 - 08 ** 

01 - 10 NS 05 - 09 NS 

01 - 11 NS 05 - 10 NS 

01 - 12 NS 05 - 11 NS 

02 - 03 ** 05 - 12 NS 

02 - 04 NS 06 - 07 NS 

02 - 05 NS 06 - 08 NS 

02 - 06 ** 06 - 09 ** 

02 - 07 ** 06 - 10 NS 
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02 - 08 ** 06 - 11 NS 

02 - 09 NS 06 - 12 NS 

02 - 10 NS 07 - 08 NS 

02 - 11 ** 07 - 09 NS 

02 - 12 NS 07 - 10 NS 

03 - 04 NS 07 - 11 NS 

03 - 05 ** 07 - 12 NS 

03 - 06 NS 08 - 09 ** 

03 - 07 NS 08 - 10 NS 

03 - 08 NS 08 - 11 NS 

03 - 09 NS 08 - 12 NS 

03 - 10 NS 09 - 10 NS 

03 - 11 NS 09 - 11 NS 

03 - 12 NS 09 - 12 NS 

04 - 05 NS 10 - 11 NS 

04 - 06 ** 10 - 12 NS 

04 - 07 NS 11 - 12 NS 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)                                         **Significativo    NS-Não Significativo 

A seguir, apresenta-se o resultado do teste de correlação entre as 12 dimensões, 

aquelas dimensões que apresentação correlação positiva forte, indicam que quanto mais uma 

cresce, mais a outra cresce também.  

A matriz de correlação para visualização da relação entre as dimensões pode ser 

observada no Quadro 7. 

Quadro 7 - Análise de correlação das dimensões estudadas 

Correlação D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

D1 1,00 0,09 0,16 0,44 -0,20 0,54* 0,26 0,54* -0,34 0,22 0,25 0,17 

D2  1,00 0,20 -0,54* -0,21 -0,06 0,03 -0,09 0,12 0,22 -0,11 -0,12 

D3   1,00 0,08 -0,04 0,34 0,28 0,28 -0,36 0,00 0,16 -0,12 

D4    1,00 0,26 0,40 0,37 0,46 -0,05 0,02 0,51* 0,36 

D5     1,00 0,04 -0,04 0,03 0,40 0,09 0,56* 0,52* 

D6      1,00 0,73** 0,40 -0,53* 0,44 0,28 -0,05 

D7       1,00 0,41 -0,48* 0,30 0,18 -0,12 

D8        1,00 -0,37 0,24 0,52* 0,35 

D9         1,00 -0,43 0,17 0,42 

D10          1,00 0,30 -0,01 

D11           1,00 0,82** 

D12            1,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)                                              *Valor - p <0,05 **Valor - p < 0,01 

Para um nível de significância de 1%, observam-se correlações fortes positivas 

estatisticamente significantes entre a dimensão liderança do time de inovação (dimensão 6) 

com a liberdade de expressar dúvidas (dimensão 7), e processo de resolução de conflitos 
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(dimensão 11) com complementaridade (dimensão 12), onde, à medida que uma dimensão 

aumenta, a outra tende a aumentar também. 

Dessa forma, pode-se inferir através das análises das Tabela 15, Tabela 16 e do 

Quadro 7, que, na percepção dos entrevistados, as dimensões que mais contribuem para a 

formação de um ambiente inovador são as dimensões 1, 6, 7 e 8, e ainda observa-se que entre 

essas quatro dimensões há uma forte correlação entre as dimensões 6 e 7, evidenciando que 

quando uma das duas aumenta, a outra tende a aumentar também. Além disso, há correlação 

forte positiva estatisticamente entre as dimensões 11 e 12. 
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5. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Levando em consideração a revisão bibliográfica, os objetivos pretendidos com este 

trabalho e os dados coletados e analisados a partir do questionário, compreendido no Anexo 

A, instrumento de coleta baseado em 12 dimensões que compreendem 22 questões objetivas, 

o objetivo principal deste trabalho foi identificar quais dessas dimensões se fizeram presentes 

no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

Foram analisados todos os projetos compreendidos no LAIS a fim de se elaborar um 

mapeamento dos mesmos, na perspectiva de traçar um mapa das tecnologias que são 

desenvolvidas dentro desse laboratório. 

Em resposta ao problema de pesquisa desta dissertação, foi possível perceber, através 

do instrumento de coleta de dados (Anexo A) que o LAIS, situado no Hospital Universitário 

Onofre Lopes/UFRN, na cidade de Natal/RN, apresenta características de ambiente inovador, 

conforme apresentado nos procedimentos metodológicos do capítulo 3. Foi possível perceber 

que, das 12 dimensões que caracterizam o ambiente inovador apresentadas na metodologia, o 

LAIS apresentou 9 dimensões. No entanto, das 9 dimensões que permeiam o LAIS como 

ambiente inovador, 4 se apresentaram de maneira mais acentuada, são elas: “Eficiência 

Percebida com a Inovação”, “Liderança do Time de Inovação”, “Liberdade de Expressar 

Dúvidas” e “Aprendizagem Encorajada”. 

Nesse sentido, respondendo ao primeiro objetivo específico, foi possível identificar 

todos os 8 projetos presentes no LAIS, fazendo-se um mapeamento da real situação em que 

estes se encontram, mostrando a data de início e término, o tipo de financiamento utilizado, 

em que fase está o projeto, as produções científicas e a equipe de frente de cada um dos 

projetos. 

Em conformidade ao segundo e terceiro objetivos específicos, foi notório, após a 

análise estatística dos dados, que os respondentes avaliaram as dimensões 1, 6, 7 e 8, como as 

principais formadoras de um ambiente propício e voltado à inovação tecnológica, conforme 

observado na Tabela 16. Esses fatores foram os condicionantes para que houvesse o 

favorecimento e o sucesso da inovação no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, 

visto que as inovações geradas no LAIS trouxeram para quase todos os respondentes uma 

grande satisfação, pois os mesmos viram que seus esforços foram capazes de produzir bons 
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frutos. A liderança do time de inovação também agradou a praticamente todos os 

entrevistados, uma vez que esses líderes encorajaram iniciativas, forneceram feedbacks e 

depositaram confiança nas pessoas, estabelecendo uma relação de cumplicidade. No LAIS, 

também ficou evidente que os membros desse laboratório se sentem à vontade para expressar 

suas dúvidas, uma vez que não sofrerão represálias por isso. Os membros do LAIS são 

constantemente encorajados a aprender, pois percebem que o aprendizado e os riscos são 

valorizados e os erros minimizados. 

A baixa avaliação da dimensão padronização decorre do fato do LAIS/UFRN ser um 

laboratório muito novo, tendo sido criado em meados de 2010, sendo assim a sua estrutura 

está começando a ter padronização. Ainda sim é uma situação bastante delicada, uma vez que 

torna-se difícil padronizar procedimentos tão distintos uns dos outros, visto que os projetos 

desenvolvidos no LAIS/UFRN são bastante distintos. 

Embora se tenha obtido êxito nesta pesquisa, foi possível encontrar como fator 

limitante o fato de se ter uma pequena população para se trabalhar, sendo necessário estudar 

toda a população na pesquisa. Outro fator limitante foi a análise do ambiente de inovação no 

setor de desenvolvimento tecnológico em saúde, visto que ainda é muito recente e poucos são 

os estudos que relacionam laboratórios de inovação em saúde. 

De acordo com a metodologia aplicada, foi possível observar que o LAIS apresenta 

um ambiente propício à inovação, visto que esse laboratório apresenta 9 entre as 12 

dimensões apresentadas para caracterizar um ambiente como inovativo. Dessa forma, foi 

possível responder ao problema desta pesquisa, uma vez que foi possível identificar as 

características dos processos inovativos no LAIS. 

O modelo de inovação, dentro dos vistos nesse trabalho, que pode ser considerado 

para o LAIS/UFRN é o modelo dinâmico, uma vez que as inovações e os projetos de inovação 

tecnológica do laboratório são vistos de forma longitudinal no tempo, tendo em vista que há 

fases dentro de cada projeto, onde varia a quantidade de pessoas e as capacitações necessárias 

a cada momento. 

Trabalhos futuros podem ser realizados dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes 

– HUOL/UFRN, uma vez que esse é considerado o hospital referência no estado do RN em 

ensino, pesquisa e extensão, dessa forma, fazendo-se o mapeamento de seus processos e 

conhecendo os fatores que formam o ambiente inovador dentro desse hospital é possível 

passar as melhores práticas para outras unidades hospitalares, não apenas no RN como em 
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outros estados. E dessa forma, poder contribuir para a melhoria da qualidade da saúde 

ofertada à população. 

Outra recomendação para trabalhos futuros, é o estudo acerca da inovação, utilizando-

se a ferramenta de pesquisa desse trabalho, em outros ramos. Uma possibilidade seria o 

estudo na indústria, que tem crescido cada vez mais sua busca pelo desenvolvimento 

tecnológico e o desenvolvimento de inovações que possam tornar os custos de produção e 

manutenção menos dispendiosos. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

QUESTIONÁRIO 

 

GRAU DE ESCOLARIDADE QUANDO ENTROU NO LAIS:____________________ 

GRAU DE ESCOLARIDADE ATUAL:________________________________________ 

ÁREA QUE ATUA NO LAIS:________________________________________________ 

TEMPO QUE PARTICIPA DO LAIS: _________________________________________ 

IDADE: __________  /  SEXO:   M(  )    F(  ) 

Fale sobre o projeto mais relevante que você participou no LAIS:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Perguntas Gerais: 

     
  

Nada Satisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Indiferente Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

1. Qual seu nível de satisfação com o 

resultado das inovações geradas pelos 

projetos do LAIS? (D1) 

          

  

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Não tenho 

opinião 

formada 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

2. Geralmente as pessoas que lideram o 

processo de inovação encorajam os outros 

a tentar inovar? (D6) 

          

3. Geralmente as pessoas que lideram o 

processo de inovação se preocupam com 

um bom relacionamento no grupo? (D6) 

          

4. Geralmente as pessoas que lideram o 

processo de inovação confiam no grupo 

envolvido? (D6) 

          

5. Normalmente são incentivadas as 

críticas construtivas e novas informações 

que contribuem para o que está sendo 

feito para desenvolver a inovação? (D7) 

          

6. Normalmente as pessoas, em todo o 

processo do desenvolvimento da 

inovação, tornam públicas suas dúvidas? 

(D7) 
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7. O LAIS valoriza as pessoas que tentam 

fazer algo diferente, mesmo existindo 

erros ocasionais? (D8) 

          

8. O LAIS incentiva e encoraja a 

aprendizagem e desenvolvimento de 

novas ideias? (D8) 

          

9. Normalmente os líderes dão dicas para 

melhorar o trabalho, elogiam e encorajam 

as pessoas envolvidas na inovação? (D6) 

          

  
Nada Muito Pouco Algum Bastante Muito 

10. Existem regras, manuais ou 

procedimentos que indicam como seu 

trabalho deve ser realizado? (D4) 

          

       

Perguntas Relacionadas ao Projeto      

  
Nada Satisfeito 

Pouco 
Satisfeito 

Indiferente Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

11. Qual seu grau de satisfação pela 

contribuição que esta inovação trouxe 

para o laboratório? (D1) 

          

12. Quando as metas definidas para a 

realização do projeto eram atingidas, o 

que acontecia normalmente? (D5) 

Nenhuma 

chance 

Pequena 

Chance 

50% de 

Chance 

Bastante 

Provável 
Quase certo 

12a. O grupo como um todo foi 

reconhecido ou recompensado pelos 

resultados atingidos; 

          

12b. Somente alguns indivíduos foram 

reconhecidos pela sua dedicação pessoal. 
          

13. Quando as metas definidas para a 

realização do projeto não eram atingidas, 

o que acontecia normalmente? (D5) 

Nenhuma 

chance 

Pequena 

Chance 

50% de 

Chance 

Bastante 

Provável 
Quase certo 

13a. O grupo como um todo foi 

repreendido ou cobrado; 
          

13b. Somente alguns indivíduos foram 

repreendidos ou cobrados. 
          

  
Nada Muito Pouco Algum Bastante Muito 

14. Quanto você ou seu grupo precisou de 

ajuda de outras pessoas ou grupos para 

desenvolver este projeto? (D9) 

          

15. Você ou seu grupo, para atingir os 

objetivos deste projeto, tiveram apoio de 

outras pessoas ou grupos do LAIS? (D12) 

          

16. Até que ponto o trabalho realizado em 

parceria com outras pessoas ou grupos 

poderá ser usado em outros projetos? 

(D12) 

          

17. Quais destes elementos influenciaram 

mais no desenvolvimento deste projeto? 

(D3) 

Nada Muito Pouco Algum Bastante Muito 

17a. recursos financeiros;           

17b. materiais, espaços e equipamentos;           

17c. atenção da gerência;           

17d. pessoas.           
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18. Durante este projeto, quais das 

dificuldades a seguir foram vivenciadas 

por você? (D10) 

Nenhuma  Pouca Alguma Forte Muito Forte 

18a. dificuldade de obter ajuda de pessoas 

qualificadas para auxiliar no 

desenvolvimento do projeto; 

          

18b. dificuldades em saber os detalhes de 

como desenvolver este projeto; 
          

18c. dificuldade em obter recursos 

financeiros e ou outros necessários ao 

desenvolvimento do projeto. 

          

19. Quando alguma dificuldade foi 

identificada, quais fatores influenciaram 

na resolução dela? (D11) 

Nenhuma  Pouca Alguma Forte Muito Forte 

19a. discutindo as questões abertamente 

com as pessoas envolvidas; 
          

19b. com a presença de um gerente ou 

diretor para resolver a questão com as 

pessoas envolvidas. 

          

  

Nenhuma 
Certeza 

Pouca Certeza 
Certeza 

Moderada 
Muita 

Certeza 
Certeza 

Absoluta 

20. Você tinha alguma certeza de que o 

projeto ia dar certo? (D2) 
          

  

Mensalmente 

ou menos 
Semanalmente Diariamente 

Algumas 

vezes por dia 

Diversas vezes 

por dia 

21. Com que frequência surgiam 

problemas difíceis de resolver? (D2) 
          

  

Sempre os 

mesmos 

Quase sempre 

os mesmos 

Um pouco 

diferentes entre 
si 

Bastante 

diferentes 
entre si 

Completament

e diferentes 

22. Os problemas eram diferentes cada 

vez que surgiam? (D2) 
          

 

 

 

 

 


