
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM UMA EMPRESA PÚBLICA DE PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

O.F. Sentanin1, F.C.A. Santos2

(1) Embrapa Instrumentação, Rua XV de Novembro, 1452, 13560-970, São Carlos, SP, 
odemilson.sentanin@embrapa.br

 
São Carlos, SP, almada@sc.usp.br

Resumo

de Gestão de Pessoas – SGP das unidades de pesquisa da Embrapa. As análises dos dados evidenciaram a inserção da 

possibilitem a organização obter vantagem competitiva frente ao ambiente em que está inserida. Corroborando a 
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-

- a gestão da cultura organizacional, enquanto concepção e monitorização de valores organizacionais que sirvam 

se buscar qualquer outro tipo de padronização.

-
mentos interdisciplinares e experiências adquiridas em gestão de negócios e outras disciplinas que aumentam o seu 

-

-

2. Materiais e Métodos

e inovação, com amostras representativas dos cargos constantes do plano de carreira, de modo a diagnosticar o 

empresa.
Os questionários foram auto-administrados, sendo respondidos sem a presença do pesquisador que, se-

economia de tempo, obtenção de respostas mais rápidas e precisas, maior liberdade nas respostas em razão do 

Likert de sete 

questionário e disponibilizada a um grupo restrito de vinte pessoas solicitando que respondessem ao questionário e 
-
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2011).
A partir das respostas obtidas, procedeu-se a tabulação dos dados no software Social Package for Social 

Science (SPSS)
-

-
Academic Survey 

System and Evaluation Tool – ASSET, -
cas dos resultados e também oferece a possibilidade de exportação dos dados em arquivos para utilização em software 

site
respostas e agrupadas em uma base de dados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), pacote es-

et al., 2005).
SPSS, procedendo-se a análise descritiva 

em termos de percentuais de resposta das variáveis de caracterização, média, desvio padrão, variância e análise de 
-

almente em função de sua frequencia, de acordo com os conceitos teóricos.

3. Resultados e Discussão

Os dados coletados e ordenados foram analisados no SPSS

normal de cada variável, resultando em uma quantidade de 14 (quatorze) variáveis para medirem os conceitos 

na Tabela 1.

negócios da organização.
-

nância de concordância para ambos os conceitos de parceria estratégica e inovação e criatividade, demonstrando 
-

zação, bem como parte integrante desta estratégia. A predominância de concordância no conceito de inovação e 
criatividade corrobora a própria natureza da empresa pesquisada como uma organização de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, reforçando o incentivo que a empresa oferece à inovação e criatividade em todas as suas áreas.

Conceitos 
amplos

Concordo 
Totalmente

2 3 4 5 6
Discordo 

Totalmente

estratégico

Parceria estratégica 19,4 23,4 20,2 11,3 4 3,2

Inovação e criatividade 7,3 23,6 13 4,1 6,5

equipe

Composição 17,7 20,2 14,5 19,4 5,6

15,3 17 16,1 3,2 1,6

Treinamento 4,9 17,9 27,6 22 11,4 2,4

12,9 23,4 19,3 22,6 13,7 0

Aprendizagem 
organizacional

Ambiente 9,7 24,2 20,2 13,7 5,6

Estrutura 10,5 27,4 15,3 11,3 5,7 1,6
Capacidade de 
aprendizagem

3,3 15,4 24,4 17,9 13 3,2

Cultura 7,2 24,2 23,4 12,9 1,6

Cultura 
organizacional

Estratégia 17,1 36,6 17,9 10,6 3,2

Comportamento 7,3 33,3 19,5 3,2 4,1

Inovação 7,3 23,6 26 23,6 6,5 3,2
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equipes e o treinamento em contextos organizacionais. A natureza da organização na indução de pesquisas em 

Na dimensão de Aprendizagem Organizacional o conceito de Estrutura apresentou maior incidência de 
concordância por parte dos respondentes, seguido da Cultura, Ambiente e Capacidade de Aprendizagem. Nova-

processos de aprendizagem tanto individual como nos grupos de pesquisa, possibilitando uma maior compreensão 
do ambiente e da organização, bem como a cultura da empresa que proporciona aos empregados uma visão sistê-
mica da organização, contemplando todas as áreas funcionais.

O conceito de Cultura Organizacional apresentou maior incidência de concordância para o conceito espe-

-
ração atuando, de forma participativa, como reforçadores da cultura e da consecução da estratégia de negócios.

4. Conclusões

organização, bem como seu papel e resultados esperados para a estratégia de negócios da organização. A dimensão 

a integração das competências existentes nas diversas unidades de pesquisa da empresa.

de proporcionar aos seus empregados a capacidade de atuar em contextos organizacionais que possibilitem à orga-
nização obter vantagem competitiva frente ao ambiente em que está inserida.

-
-

processos organizacionais proporcionando à organização atuar de maneira integrada ao mercado e seus clientes, 
-

dade da agricultura.
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