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RESUMO 

 
Esta tese relaciona-se ao tema da acumulação de capacidades tecnológicas em nível de empresa, 

suas fontes (mecanismos de aprendizagem) e suas implicações para a performance competitiva 

empresarial, em indústrias relacionadas a recursos naturais no contexto de economias 

emergentes. Durante os últimos 40 anos muito se avançou no campo da pesquisa sobre 

acumulação de capacidades tecnológicas em nível de empresas em economias emergentes. Porém, 

ainda há importantes lacunas a serem exploradas particularmente em relação a natureza e 

dinâmica de trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas intra-empresariais, no contexto 

de indústrias relacionadas a recursos naturais, especialmente na mineração. 

O objetivo da pesquisa aqui reportada é contribuir para minimizar esta lacuna. Particularmente, 

esta tese explora variações intra-empresariais de trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas, suas fontes (mecanismos subjacentes de aprendizagem) e algumas implicações que 

são geradas para a performance competitiva da empresa, no âmbito da indústria de mineração no 

Brasil, especificamente na empresa mineradora Vale, no período entre 1942 e 2015. Para 

alcançar este objetivo, a pesquisa apoia-se na combinação das literaturas de acumulação de 

capacidade tecnológica, inovação, aprendizagem e desenvolvimento industrial para a construção 

da base conceitual. Em paralelo, a pesquisa vale-se de um desenho de pesquisa qualitativo e 

indutivo baseado em evidências primárias com base em extensivos trabalhos de campo. Esse 

desenho de pesquisa é operacionalizado a partir de um estudo de caso individual em 

profundidade na Vale, no âmbito de três grandes áreas tecnológicas: prospecção e pesquisa 

mineral, lavra, e  processamento mineral. Por meio da implementação dessa estratégia, a 

pesquisa encontrou: 

(1) Trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas relativamente distintas entre as 

três áreas de análise. Especificamente: (i) na área de prospecção e pesquisa mineral observou-se 

uma trajetória de seguidora tecnológica que alcança posição de liderança mundial em inovação e 

produção; (ii) na área de lavra também evidenciou-se uma trajetória de seguidora tecnológica 

que alcança posição de liderança mundial em inovação e produção, porém, com acumulação 

tardia de capacidades tecnológicas; e (iii) na área de processamento mineral houve o alcance 

precoce de posição de liderança mundial em inovação e produção a partir da criação de uma 

trajetória distinta da já mapeada pelos líderes globais. As trajetórias de acumulação de 

capacidades tecnológicas convergem para uma situação similar a partir de 2011 quando as três 

áreas apresentaram posição de liderança mundial em inovação e ao mesmo tempo demonstraram 

indícios de entrada em um processo de estagnação, que restringe as oportunidades de entrada em 

novas trajetórias tecnológicas e de entrada em novos negócios. 

(2) As variações encontradas nas trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas 

são explicadas pela maneira pela qual diferentes mecanismos subjacentes de aprendizagem foram 

combinados e utilizados pela empresa. Foram encontradas quatro combinações de mecanismos de 

aprendizagem que contribuíram para explicar as diferentes direções das trajetórias de acumulação 

de capacidades tecnológicas. 

(3) As variações nas três trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas geraram  

implicações distintas para a performance competitiva, mais especificamente em termos de 

performance inovadora, operacional/ambiental e de novos negócios. 

Os resultados da pesquisa geram contribuições para o entendimento do relacionamento intra-

empresarial entre acumulação de capacidades tecnológicas e os mecanismos de aprendizagem 

subjacentes. E contribuem para o entendimento da mineração como uma indústria que oferece 

oportunidades para inovações significativas que, inclusive podem implicar na diversificação do 

tecido industrial nacional. Portanto, tal indústria deve receber atenção especial por parte de 

decisores de políticas públicas e de ações empresariais para evitar que empresas com alto 

potencial inovativo desconstruam suas capacidades inovadoras e consequentemente limitem seus 

impactos para o desenvolvimento tecnológico e econômico no contexto de economias emergentes. 

Palavras-chave: Capacidade tecnológica. Aprendizagem tecnológica. Performance competitiva. 

Mineração. 
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ABSTRACT 

 

This thesis relates to the issue of accumulation of technological capabilities at the firm level, 

their sources (learning mechanisms) and implications for competitive business performance in 

natural resources industries in the context of emerging economies. During the past 40 years 

much progress has been made in research on technological capability accumulation at the level 

of companies in emerging economies. However, there are still important gaps to be exploited 

particularly in relation to nature and dynamics of the accumulation of intra-firm technological 

capabilities paths in the context of natural resources industries, especially in mining. 

 

The purpose of the research reported here is to contribute to minimize this gap. In particular, 

this thesis explores intra-firm variations of technological capabilities accumulation paths, their 

sources (underlying mechanisms of learning) and some implications that are generated for the 

competitive performance of the company within the mining industry in Brazil, specifically in 

the mining company Vale, between 1942 and 2015. To achieve this goal, research is based on 

the combination of literatures of technological capability accumulation, innovation, learning and 

industrial development for the construction of the conceptual basis. In parallel, the research 

draws on a qualitative and inductive research design on primary evidence based on extensive 

field work. This research design is operated from a single case study in depth at Vale, within 

three major technology areas: prospecting and mineral exploration, mining and mineral 

processing. Through the implementation of this strategy, the research found: 

 

(1) Paths of technological capabilities accumulation relatively distinct between the three 

areas of analysis. Specifically: (i) the area of mineral prospecting and exploration there was a 

technological follower path that achieves global leadership position in innovation and 

production; (ii) the area of mining also showed up a technological follower path that achieves 

global leadership position in innovation and production, however, with late accumulation of 

technological capabilities; and (iii) the area of mineral processing showed an early entrance of a 

world leader in innovation and production from the creation of a distinct path already mapped 

by global leaders. The technological capabilities accumulation paths have become similar in 

2011 when the three areas presented a world leader in innovation and at the same time 

demonstrated indications of a stagnation process, which restricts the opportunities to entrance in 

new technological paths and generation of spillovers. 

 (2) The variations found in the technological capabilities accumulation paths are 

explained by the way in which different underlying mechanisms of learning were combined and 

used by the firm. Four combinations of learning mechanisms helped to explain the different 

directions of technological capabilities accumulation paths in the three areas. 

(3) The variations in the three technological capabilities accumulation paths generated 

different implications for competitive performance, specifically in terms of innovative, 

operational / environmental and spillovers performance. 

 

The research findings generate contributions to the understanding of the intra-firm relationship 

between accumulation of technological capabilities and the underlying learning mechanisms. In 

addition contribute to the understanding of mining industry as an industry that offers 

opportunities for significant innovations and can contribute to the diversification of the national 

industry. So, this industry should get special attention from policy makers and business actions 

to prevent that firms with high innovative potential deconstruct their innovative capabilities and 

consequently limit their impact to the technological and economic development in the context of 

emerging economies. 

 

Keywords: Technological capability. Technological learning. Competitive performance. 

Mining. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta pesquisa de tese esteve inserida no Programa de Pesquisa em Gestão da 

Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil, da EBAPE/FGV, 

coordenado pelo Prof. Paulo N. Figueiredo. Dentro deste Programa de Pesquisa, a 

pesquisa de tese foi um dos produtos gerados no âmbito do projeto intitulado 

“Acumulação de Capacidades Tecnológicas Inovadoras, Processos de Aprendizagem e 

Mudanças na Moldura Institucional: Análise Empírica em Nível de Empresas em 

Setores à Base de Processamento de Recursos Naturais no Brasil”, apoiado pelo CNPq e 

vinculado ao edital “CNPq/Edital Universal Processo 474066/2011-8”.  A inserção da 

pesquisa de tese no projeto acima referido foi essencial para financiar a realização dos 

trabalhos de campo para a pesquisa. Ademais o envolvimento no projeto, forneceu as 

bases, insights e evidências preliminares para aprofundamento do estudo sobre 

trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas intra-empresariais na indústria de 

mineração. 
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          CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta tese relaciona-se ao tema da acumulação de capacidades tecnológicas em nível de 

empresa, suas fontes (mecanismos de aprendizagem) e suas implicações para a 

performance competitiva empresarial, no contexto de indústrias relacionadas a recursos 

naturais em economias emergentes.  

 

Capacidade tecnológica refere-se ao estoque de recursos necessários para realizar 

atividades de produção e inovação como habilidades, conhecimentos e experiências que 

pode estar alocado dentro da empresa ou distribuído entre outras organizações 

vinculadas à empresa (Bell & Pavitt, 1993; 1995; Bell & Figueiredo, 2012). O acúmulo 

de capacidades tecnológicas de maneira equivalente aos líderes globais de inovação da 

mesma indústria permite às empresas de economias emergentes alcançar posição de 

liderança mundial em inovação. Para que empresas de economias emergentes acumulem 

capacidades tecnológicas, elas precisam se engajar em esforços de aprendizagem 

tecnológica. A aprendizagem tecnológica trata-se do esforço deliberado das empresas 

ou indústrias para criar bases de conhecimento para a construção de capacidades 

tecnológicas que permitam à empresa realizar atividades de produção e inovação (Bell 

& Figueiredo, 2012). A acumulação de capacidades tecnológicas e os esforços de 

aprendizagem ajudam a explicar o comportamento de trajetórias ou percursos de 

acumulação de capacidades tecnológicas em empresas e indústrias.  

 

Muito se avançou desde a década de 70 no entendimento do tema da acumulação de 

capacidades tecnológicas em nível de empresa em economias emergentes. Os estudos 

forneceram análises sobre fontes, velocidades, trajetórias, natureza e implicações da 

acumulação de capacidades tecnológica em diferentes empresas e setores de economias 

emergentes. Porém, essas pesquisas não têm gerado respostas suficientes para a 

compreensão, da natureza e dinâmica de trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas dentro de empresas, suas fontes (aprendizagem tecnológica) e as 

implicações que são geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras 
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para a performance competitiva das empresas. Essa falta de compreensão é ainda mais 

acentuada em indústrias relacionadas a recursos naturais. 

 

No que se refere a indústrias relacionadas a recursos naturais, estas estão no centro de 

um debate ainda inconclusivo sobre desenvolvimento econômico, industrial e 

tecnológico baseado em indústrias relacionadas a recursos. De um lado, há 

interpretações que afirmam que estas indústrias: (i) funcionam como um enclave; (ii) 

possuem limitada oportunidade de desenvolvimento tecnológico; (iii) baixo teor de 

conhecimento envolvido nas suas atividades; e logo, (iv) os efeitos ou implicações da 

capacidade tecnológica e do conhecimento envolvido nessas atividades são pífios ou 

praticamente inexistentes. De outro lado, há interpretações que afirmam que as 

indústrias relacionadas a recursos naturais: (i) podem servir de suporte para criar 

oportunidades de desenvolvimento tecnológico; (ii) são importantes na geração de 

inovação; e (iii) devido às capacitações tecnológicas acumuladas para a exploração dos 

recursos representam uma “benção” para os países abundantes em recursos naturais.  

 

Essas interpretações, apesar de fornecerem entendimentos importantes, partem de 

análises, em sua maioria, baseadas em dados altamente agregados que não captam a 

variabilidade de esforços de acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras em 

nível de empresa. Portanto, a falta de entendimento sobre o papel das indústrias 

relacionadas a recursos naturais sob uma perspectiva ao nível de empresa estimula a 

realização de novas análises que possam complementar o entendimento da realidade da 

indústria. 

 

Sendo assim, o entendimento aprofundado da natureza de trajetórias de acumulação de 

capacidades tecnológicas, bem como de seu relacionamento com suas fontes e 

implicações para a performance competitiva é particularmente importante em indústrias 

relacionadas a recursos naturais. Além de contribuir para gerar avanços na literatura de 

acumulação de capacidades tecnológicas, pode lançar luz ao debate sobre o papel das 

indústrias relacionadas a recursos naturais para o desenvolvimento econômico, 

industrial e tecnológico. 

 

Portanto, esta pesquisa objetiva examinar o relacionamento entre trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicas intra-empresariais e suas fontes (mecanismos 
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de aprendizagem). De forma secundária, investiga algumas implicações geradas pela 

acumulação de capacidades tecnológicas para a performance competitiva empresarial. 

 

O entendimento de trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas intra-

empresariais é particularmente relevante na indústria de mineração, de um lado, devido 

à escassez de estudos neste tema nesta indústria e, de outro, pelo fato da mineração ser a 

indústria que mais frequentemente tem sido caracterizada com (i) limitadas 

oportunidades de desenvolvimento tecnológico; (ii) baixo conhecimento envolvido em 

suas atividades; e (iii) funcionamento de enclave (Barnett & Bell, 2011; Ruehle & 

Kulkarni, 2011).  

 

Ademais, o contexto brasileiro se demonstra oportuno para o desenvolvimento de 

estudos nesta direção, visto que a indústria de mineração representa cerca de 5% do PIB 

brasileiro e 20% do total de exportações do país (IBRAM, 2015). Especificamente, a 

VALE demonstra-se um caso rico para investigação, pois a empresa: (i) representa mais 

de 50% do setor de mineração brasileiro em termos de produção (excluindo-se petróleo 

e gás); (ii) apresenta-se como uma das três maiores empresas de mineração do mundo; e 

(iii) acompanhou o processo de industrialização brasileira, tendo mais de 60 anos de 

existência (IBRAM, 2015). 

 

Para atender ao objetivo da pesquisa, em termos de base conceitual, apoia-se na 

combinação das literaturas de acumulação de capacidade tecnológica, inovação, 

aprendizagem e desenvolvimento industrial. Em paralelo, a pesquisa vale-se de um 

desenho de pesquisa qualitativo e indutivo fundamentado principalmente em evidências 

primárias coletadas a partir de extensivos trabalhos de campo. Esse desenho de pesquisa 

é operacionalizado à base de um estudo de caso individual em profundidade na VALE, 

no âmbito de três grandes áreas tecnológicas: (i) prospecção e pesquisa mineral; (ii) 

lavra; e (iii) processamento mineral. 

 

Este documento está estruturado em dez Capítulos. Doravante ao Capítulo introdutório, 

a Parte I da pesquisa agrega os Capítulos 2 a 5. O Capítulo 2 apresenta a relevância da 

pesquisa que buscará (i) expor as principais motivações que levaram à realização da 

pesquisa; (ii) posicionar e contextualizar o foco da pesquisa frente à literatura relevante 

que versa sobre o tema do estudo aqui proposto; e (iii) apresentar as questões de 
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pesquisa. O Capítulo 3 expõe a base conceitual à luz da qual a pesquisa foi realizada. O 

Capítulo 4 apresenta o contexto empírico da pesquisa. O Capítulo 5 detalha o método de 

pesquisa aplicado no estudo. A Parte II agrega os Capítulos 6 a 8. O Capítulo 6 descreve 

a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na área de prospecção e 

pesquisa mineral da VALE. O Capítulo 7 descreve a trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas na área de lavra da VALE. O Capítulo 8 descreve a trajetória 

de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processamento mineral da 

VALE. A Parte III é composta dos Capítulos 9 e 10. O Capítulo 9 discute as evidências 

coletadas e o Capítulo 10 apresenta as conclusões e implicações da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

A Parte I da pesquisa agrega os Capítulos 2 a 5. O Capítulo 2 apresenta a relevância 

da pesquisa e busca (i) expor as principais motivações que levaram à realização da 

pesquisa; (ii) posicionar e contextualizar o foco da pesquisa frente à literatura 

relevante que versa sobre o tema do estudo aqui proposto; e (iii) apresentar as 

questões de pesquisa. O Capítulo 3 apresenta a base conceitual à luz da qual a 

pesquisa foi realizada. O Capítulo 4 exibe o contexto empírico da pesquisa. O 

Capítulo 5 detalha o método de pesquisa aplicado no estudo. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Este Capítulo tem como propósito posicionar a pesquisa frente aos estudos existentes 

sobre acumulação de capacidades tecnológicas em economias emergentes e justificar a 

relevância da tese aqui apresentada. Além disso, frente ao contexto empírico da 

pesquisa – a indústria de mineração - torna-se inevitável a contribuição e conexão com 

estudos que tratam do papel das indústrias relacionadas a recursos naturais para o 

desenvolvimento econômico, uma vez que o aprofundamento das capacidades 

tecnológicas de firmas de economias emergentes é um elemento fundamental para o 

desenvolvimento. Cabe ressaltar que não é o foco da pesquisa compreender o processo 

de desenvolvimento econômico a partir de indústrias relacionadas a recursos naturais, 

porém as abordagens que tratam desse tema servem de pano de fundo para a pesquisa. 

Portanto, o objetivo da Seção 2.1 é contextualizar o estudo apresentando diferentes 

abordagens sobre o debate a respeito do desenvolvimento a partir de indústrias 

relacionadas a recursos naturais para o desenvolvimento. A Seção 2.2 examina os 

méritos e limitações dos estudos empíricos mais relevantes sobre acumulação de 

capacidades tecnológicas no contexto de economias emergentes. A Seção 2.3 apresenta 

uma síntese do Capítulo e as questões da pesquisa.  

 

2.1 O DEBATE SOBRE DESENVOLVIMENTO A PARTIR DE INDÚSTRIAS 

RELACIONADAS A RECURSOS NATURAIS 

 

O aumento da demanda global por recursos naturais durante a década 2000 gerou altas 

taxas de crescimento para países altamente especializados em exportações de recursos 

naturais. Diante disso, intensificou-se o debate sobre o desenvolvimento econômico, 

industrial e tecnológico a partir de indústrias relacionadas a recursos naturais. Neste 

sentido, a indústria de mineração ocupa um lugar central, dada a sua enorme relevância 

econômica para várias economias emergentes, ricas em recursos minerais (Morris, 

Kaplinsky & Kaplan, 2012; Ramdoo, 2015). 
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De um lado cientistas políticos e economistas tem contestado a possibilidade de que as 

indústrias relacionadas a recursos naturais podem estimular o desenvolvimento sob uma 

abordagem conhecida como a “maldição dos recursos naturais” (ex.: Ross, 1999; Sachs 

& Warner, 1995). Esta abordagem baseia-se em um extenso e mais antigo conjunto de 

literaturas acadêmicas já amplamente instaurado que argumenta que países com um 

peso significativo de indústrias relacionadas a recursos naturais na sua estrutura 

econômica terão dificuldade em se desenvolver (ex.: teoria da deterioração dos termos 

de troca, doença holandesa e volatilidade dos preços das commodities).  

 

Os principais argumentos desse conjunto de literaturas afirmam que as economias 

abundantes em recursos naturais: (i) provocam redução do tamanho do setor 

manufatureiro (Papyrakis & Gerlagh, 2006); (ii) são vulneráveis à corrupção (Auty, 

1997; Papyrakis & Gerlagh, 2006); (iii) apresentam estagnação econômica (Sachs & 

Warner, 1999; Gylfason, 2001; Sachs & Warner, 2001); (iv) ocasionam a perda de 

transbordamentos na economia (Sachs & Warner, 2001; Papyrakis & Gerlagh, 2006); 

(v) contribuem apenas com a geração de royalties para o governo (Postali, 2009); e (vi) 

possuem limitadas oportunidades de desenvolvimento tecnológico e baixo teor de 

conhecimento envolvido em suas atividades (Sachs & Warner, 2001). 

 

Seguindo esta perspectiva, estudos sobre “Mudança Estrutural na América Latina” têm 

argumentado que as indústrias relacionadas a recursos naturais são meramente 

produtoras de commodities, com muito pouco ou nenhum envolvimento em atividades 

inovadoras (Cimoli & Correa, 2005). Além disso, Castaldi, Cimoli, Correa and Dosi 

(2009) afirmam que muitas economias latino-americanas aumentaram a sua quota de 

produção em indústrias relacionadas a recursos naturais e em indústrias maquiladoras - 

caracterizadas por baixo conhecimento e oportunidades limitadas de aprendizagem 

tecnológica - o que tem conduzido essas economias a uma “armadilha” de 

desenvolvimento. 

 

Especificamente no que diz respeito à mineração parte da literatura de economia 

geográfica tem argumentado que em regiões mineradoras de economias emergentes tem 

se desenvolvido uma estrutura econômica de enclave, caracterizada pela presença de 

Empresas Multinacionais (MNEs) na área de extração mineral, especialmente MNEs de 

economias avançadas atuando em economias emergentes. Os estudos descrevem essa 
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estrutura como de fracas ligações com as empresas locais e com características de 

exportador de produtos com baixo ou nenhum valor agregado, os quais têm levado as 

regiões a um círculo vicioso de desenvolvimento (Cardoso & Faletto, 1969; Weisskoff 

& Wolff, 1977; Phelps, 2008; Phelps, Atienza & Arias, 2014).  

 

Por outro lado, outras literaturas argumentam que a combinação de abundância em 

recursos naturais e esforços sistemáticos e competentes de inovação podem resultar em 

liderança comercial e tecnológica, e consequentemente desenvolvimento (ex.: Smith, 

2007; Fagerberg, Mowery & Verspagen, 2009). Contrário ao discurso da “maldição dos 

recursos naturais”, Pérez (2010) ao analisar a América Latina afirma que a abundância 

de recursos naturais e as capacitações tecnológicas acumuladas para a sua exploração 

representam uma “benção” para os países latino-americanos já que lhes permitem obter 

vantagens comparativas no comércio internacional, principalmente quando comparados 

com os países do Leste Asiático.  

 

Nesta mesma direção, porém no contexto europeu, estudos sobre indústrias low-

medium-tech (LMTs) (que incluem indústrias relacionadas a recursos naturais) tem 

contrariado o argumento de estudos como o de Hatzichronoglou (1997) e OECD (2005) 

de que altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) são essenciais para o 

crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico. As pesquisas em empresas e 

indústrias LMT têm demonstrado que, apesar dessas indústrias possuírem baixo 

investimento em P&D, elas não são tecnologicamente e economicamente estagnadas 

(ex.: Hirsch-Kreinsen, Jacobson & Robertson, 2006). Estima-se que pelo menos metade 

de todas as empresas inovadoras da Europa não têm capacidades internas de P&D 

(Huang, Arundel & Hollanders, 2010). Adicionalmente, os autores enfatizam que o 

entendimento da inovação não está relacionado apenas à capacidade de inovação em 

termos de P&D, o que, consequentemente, questiona a proposta de classificação da 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) quanto a que 

indústrias são consideradas de alto e baixo conhecimento tecnológico (Hirsch-Kreinsen 

et al., 2006; Hirsch-Kreinsen, 2013). 

 

Particularmente no contexto da mineração, desde o início da década de 1990, estudos de 

economia geográfica têm demonstrado o desenvolvimento da indústria de mineração a 

partir de estruturas de cluster, com consequências para o desenvolvimento local, por 
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exemplo, Yanacocha e Tamboraque, no Peru (Kuramoto, 2001), Sudbury, no Canadá 

(Warrian & Mulhern, 2009), Província de Gauteng, na África do Sul (Walker & 

Minnitt, 2006; Lydall, 2009), Oeste da Austrália (Upstill & Hall, 2006), Antofagasta, no 

Chile (Buitelaar, 2001; Lagos & Blanco, 2010); e Golfo de Bótnia na fronteira entre a 

Suécia e a Finlândia (Blomstrom & Kokko, 2007; Ejdemo & Söderholm, 2011). Neste 

sentido, para entrada em modelos de cluster o relatório Africa Mining Vision (2011) 

destaca a importância de políticas públicas apropriadas para o desenvolvimento e 

sustentabilidade de interações de conhecimento entre atores da indústria. 

 

Segundo Andersen, Johnson, Marin, Kaplan, Stubrin, Lundvall and Kaplinsky (2015) a 

construção de interações (links) entre atividades intensivas em recursos naturais e outras 

atividades é fundamental para o processo de diversificação e consequente 

desenvolvimento econômico. Por exemplo, interações a montante que tem por objetivo 

buscar insumos para as indústrias relacionadas a recursos naturais podem estimular o 

desenvolvimento da indústria de bens de capital e de serviços especializados, incluindo 

demanda por atividades intensivas em conhecimento que podem envolver universidades 

e instituto de pesquisa. Interações a jusante poderão envolver o fortalecimento de 

atividades que agregam valor aos produtos das indústrias relacionadas a recursos 

naturais, como por exemplo, empresas para refino de petróleo. 

 

Neste sentido, estudos focados na indústria de mineração mostram que o setor tem sido 

uma fonte para o desenvolvimento econômico e tecnológico, estimulando e apoiando os 

processos de aprendizagem associados por meio de encadeamentos. Por exemplo, 

Furtado & Urias (2013) destacam o potencial dinamizador da mineração no Brasil. Os 

autores afirmam que os expressivos encadeamentos da mineração de ferro têm impacto 

positivo na atividade produtiva e no próprio desenvolvimento econômico do país, uma 

vez que as implicações dos investimentos realizados para atender às necessidades de 

produção têm efeitos multiplicadores elevados de geração direta e indireta dos 

componentes do valor adicionado e de demanda sobre outros setores. 

 

Wright and Czelusta (2002) descrevem como parte da industrialização norte-americana 

e seu desenvolvimento econômico foi baseado em indústrias relacionadas a recursos 

naturais. Os autores salientam que o que mais importou não foi a qualidade dos 

recursos, mas a natureza do processo de aprendizagem por meio do qual foi alcançado o 
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potencial econômico desses recursos. O caso norte-americano foi, essencialmente, um 

processo de mudança tecnológica contínua e de aprendizado coletivo, substanciado em 

redes intelectuais entre universidades de classe mundial ligadas à mineração, governo e 

pesquisa privada, juntamente com grandes investimentos nas áreas de transporte, 

conhecimento geológico, tecnologias de extração mineral e refino. Wright and Czelusta 

(2002) concluem que a mineração é uma indústria de conhecimento de alta tecnologia 

em muitos países. 

 

O caso da Austrália constitui outro exemplo de sucesso proeminente. O 

desenvolvimento do país foi baseado na descoberta de novos depósitos e na geração e 

exportação de conhecimentos relacionados à detecção de minérios, técnicas de 

fechamento de minas e de práticas de mineração ambientalmente seguras, com base em 

uma massa de ensino e infraestruturas de pesquisa (Maloney, 2001; De Ferranti, Perry, 

Lederman & Maloney, 2002). Os autores ressaltam que uma rede de universidades e 

investimentos privados e públicos desempenhou papel fundamental na obtenção de uma 

elevada taxa de crescimento da produtividade e da inovação. 

 

Ao revisar esses estudos e partindo do pressuposto de que a tecnologia possui um papel 

fundamental no suporte ao desenvolvimento (Bell & Pavitt, 1993), observa-se que há 

uma vasta literatura que questiona e debate o desenvolvimento baseado em indústrias 

relacionadas a recursos naturais. Porém há pouca análise sobre como essas indústrias e 

suas atividades suportam e encorajam a criação e acumulação de capacidades 

tecnológicas especialmente em nível de firma. Em geral, os estudos sobre o papel das 

indústrias relacionadas a recursos naturais para o desenvolvimento econômico mostram-

se generalistas com afirmações comuns que não levam em consideração as 

especificidades de cada setor e especialmente de cada empresa. 

 

Logo, conhecer como ocorre o processo de acumulação de capacidades tecnológicas 

considerando as especificidades das indústrias relacionadas a recursos naturais, 

especialmente da mineração, pode ser o ponto de partida para uma melhor compreensão 

sobre como essas indústrias podem contribuir como uma possível saída ou como uma 

janela de oportunidade para o desenvolvimento econômico baseado nessas indústrias.  
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2.2 ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS, SUAS FONTES E 

IMPLICAÇÕES PARA A PERFORMANCE COMPETITIVA EM EMPRESAS NO CONTEXTO DE 

ECONOMIAS EMERGENTES  

 

Esta Seção apresenta uma breve revisão de estudos empíricos em nível de firma sobre 

acumulação de capacidades tecnológicas em empresas de economias emergentes 

(latecomer), fontes para acumulação de capacidades tecnológicas (aprendizagem 

tecnológica), e implicações do processo de acumulação de capacidades tecnológicas 

para a performance competitiva das empresas. Do exame destes estudos, resultaram as 

questões de pesquisa da tese. 

 

2.2.1 Acumulação de Capacidades Tecnológicas em Nível de Firma no Contexto 

de Economias Emergentes 

 

Nos anos 1970, começaram a emergir os primeiros estudos sobre o processo de 

acumulação de capacidades tecnológicas em indústrias de economias em 

desenvolvimento. Inspirando-se em pesquisas sobre as propriedades do conhecimento 

tecnológico, como a tacitividade, a cumulatividade e certo grau de inimitabilidade, 

autores como Katz, Bell, Lall, Westphal and Dahlman desconstruíram o argumento 

predominante da época que afirmava que a inovação era centrada nos países avançados, 

enquanto os países em desenvolvimento apenas tinham a tarefa de selecionar, adquirir e 

utilizar tecnologias importadas (Katz, 1987).  

 

Os estudos iniciais - concentrados em duas áreas geograficamente distintas: América 

Latina (Katz, 1976; Bell, Scott-Kemmis & Satyarakwit, 1982) e Ásia (Kim, 1980; 

Westphal et al. 1981) - contribuíram para uma maior compreensão sobre o processo de 

acumulação tecnológica de várias indústrias e revelaram, segundo Dantas (2006) vários 

aspectos do dinamismo tecnológico, anteriormente não relatados em empresas de 

economias emergentes. 

 

A partir dos anos 90, um novo conjunto de estudos emerge para examinar o processo de 

acumulação de capacidades tecnológicas (ex.: Lall, 1987; Amsden 1989; Hobday 1995). 

Estes estudos forneceram uma análise detalhada das fontes, velocidades, trajetórias, 

natureza e implicações da acumulação de capacidades tecnológica em empresas e 
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setores de economias emergentes. Adota-se, a partir de então, uma perspectiva muito 

mais ampla do que a descrição de trajetórias tecnológicas de firmas, característica dos 

estudos iniciais. 

 

Além da adoção de uma perspectiva mais ampliada sobre o processo de acumulação de 

capacidades tecnológicas, os estudos expandiram a diversificação de contextos em 

termos de diferentes indústrias e países em desenvolvimento, como: (i) a indústria 

automobilística na Coréia do Sul e Brasil (Kim, 1997b; Quadros & Consoni, 2009), (ii) 

a indústria de vidros no México (Dutrènit, 2000), (iii) a siderurgia no Brasil 

(Figueiredo, 2001) (iii) as indústrias eletroeletrônicas e de telecomunicações na Coréia 

do Sul e Malásia (Ariffin & Bell, 1999; Lee & Lim, 2001; Hobday, Rush & Bessant, 

2004; Ariffin, 2010), (iv) a indústria de eletrônicos no México (Ianmarino, Padilla & 

von Tunzelmann, 2008) e (v) indústrias relacionadas a recursos naturais como a indústria 

de petróleo e gás no Brasil (Dantas & Bell, 2009; 2011) e de celulose e papel, também 

no Brasil (Figueiredo, 2002; Tacla e Figueiredo, 2006; Figueiredo, 2010) e de produção 

de vinhos no Chile (Giuliani & Bell, 2005). 

 

As pesquisas sobre acumulação de capacidades tecnológicas também têm se 

diferenciado em termos de design do estudo. Alguns estudos ofereceram análises 

detalhadas sobre o processo de acumulação de capacidades tecnológicas a partir de 

estudos de caso em uma única empresa (ex.: Dutrènit, 2000; Dantas, 2006), casos 

comparativos entre empresas de um mesmo setor (Figueiredo, 2003), comparação entre 

setores (Lee &Lim, 2001) e entre países (Choung, 1998). Por exemplo, o trabalho de 

Choung (1998) analisou o desenvolvimento de capacidades tecnológicas em nível de 

país a partir da comparação entre Coréia e Taiwan. Usando estatísticas de patentes no 

período 1969-1992 o autor revelou duas tendências sobre o processo de acumulação de 

capacidades tecnológicas desses países: (i) que o crescimento da atividade tecnológica 

da Coréia e de Taiwan foi rápido somente durante e após a década de 1980; e (ii) que os 

processos de desenvolvimento tecnológico desses países apresentaram diferentes 

padrões: área técnica altamente concentrada e crescimento dinâmico na Coréia, e 

domínio técnico altamente diversificado com crescimento estável em Taiwan.  

 

Diferentes focos de investigação também são identificados nos estudos.  Por exemplo, 

alguns estudos além da descrição da trajetória de acumulação de capacidade 
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tecnológica, também ampliaram a compreensão da taxa ou velocidade com que as 

empresas aprofundam suas capacidades (ex.: Ariffin, 2000; Ariffin & Figueiredo, 2004; 

Tacla & Figueiredo, 2006; Figueiredo, 2008). Estes estudos, segundo Bell and 

Figueiredo (2012) levam a duas conclusões: (i) há um alto grau de variabilidade 

envolvido na velocidade com que empresas latecomer iniciam suas operações e 

acumulam capacidades próximas da fronteira tecnológica internacional; e (ii) há 

diferenças consideráveis no aprofundamento das capacidades alcançadas. No que tange 

à primeira conclusão, os autores afirmam que alguns estudos sugerem que o processo de 

capacidades básicas até capacidades avançadas ocorre em aproximadamente 20 anos 

(ex.: Ariffin & Figueiredo, 2004; Hobday, 1995).  

 

Outros estudos, como Figueiredo (2010) e Figueiredo (2003) demonstram um processo 

mais lento. Figueiredo (2010) indica que empresas brasileiras da indústria de floresta, 

papel e celulose levaram até 55 anos para acumular capacidades tecnológicas próximas 

da fronteira. Figueiredo (2003) aponta que na indústria siderúrgica brasileira uma 

empresa levou 35 anos. O estudo de Figueiredo (2003) também corrobora a segunda 

conclusão de Bell and Figueiredo (2012) sobre diferenças no aprofundamento de 

capacidade tecnológica. Figueiredo (2003) enfatiza que duas empresas siderúrgicas 

brasileiras, em geral, atuantes no mesmo mercado e pelo mesmo período de tempo, 

tiveram comportamentos muito diferentes em termos de aprofundamento de 

capacidades tecnológicas. A empresa Usiminas construiu capacidades de inovação 

avançada em 35 anos enquanto a empresa CSN ficou estagnada em capacidades de 

produção durante 40 anos. O autor destaca, ainda, que embora a Usiminas tenha 

acumulado capacidades inovadoras avançadas a empresa não se moveu para posição de 

liderança mundial em termos de capacidade tecnológica. Portanto, apesar da 

contribuição destes estudos ainda sabe-se muito pouco sobre a velocidade/taxa com que 

as empresas se movem por meio de diferentes tipos de capacidades tecnológicas e em 

diferentes circunstâncias. Consequentemente, há limitações na compreensão sobre 

continuidades/descontinuidades na acumulação de capacidades tecnológicas. 

 

Em geral, estudos sobre acumulação de capacidades tecnológicas em economias 

emergentes têm tipicamente enfatizado continuidades, ou seja, estágios sucessivos de 

aprofundamento de capacidades tecnológicas ao longo do tempo.  Esse fenômeno tem 

sido muito evidenciado em estudos ao nível de empresa no contexto da Ásia. Hobday 
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(1995) e Hobday et al. (2004) descreveram progressivos estágios de inovações 

tecnológicas como montagem de equipamentos originais da manufatura, 

desenvolvimento de design próprio da linha de montagem e fabricação de marca própria 

em empresas da Ásia. Outros estudos também destacaram continuidades, como Amsden 

(1989) e Kim (1997b), em empresas na Coréia do Sul no período de 1960 a 1970 e 

Mathews (1999) em empresas de produtos eletrônicos em Cingapura e Taiwan. Um 

grupo muito restrito de estudos tem demonstrado casos interessantes onde o processo de 

acumulação de capacidades tecnológicas demonstrou-se truncado ou descontinuado. 

Entender o fenômeno das descontinuidades é importante, pois em casos de lineariedades 

o catch-up é interpretado como um problema primordialmente de velocidade, porém, 

vários tipos de processos para a realização do catch-up (ou não realização) podem 

ocorrer.  

 

Amsden and Tschang (2003), ao analisarem empresas em Cingapura, demonstraram 

uma descontinuidade no processo de acumulação de capacidades tecnológicas, 

especialmente na área de P&D quando da passagem de capacidades de desenvolvimento 

exploratório para capacidades de pesquisa aplicada. Collinson and Wang (2012) ao 

analisarem o processo de acumulação de capacidades de inovação em cinco subsidiárias 

da indústria de semicondutores em Taiwan também evidenciaram descontinuidades 

desse processo. Os autores revelaram que o desenvolvimento de conhecimento e 

expertise específicos pode parar e recomeçar em diferentes estágios do desenvolvimento 

de capacidades de inovação da subsidiária.  

 

Hobday et al. (2004) analisando empresas de diferentes setores na Coréia do Sul 

focaram no processo de transição de fases iniciais de acumulação tecnológica para 

acumulação de liderança mundial. Os autores demonstraram que não há um processo 

único e contínuo de acumulação de capacidades tecnológicas, ou seja, as empresas que 

passam pelo processo de transição podem simultaneamente combinar em diferentes 

áreas uma abordagem de liderança, uma abordagem de seguidora em outros e até 

mesmo uma abordagem de permanecer aquém da fronteira tecnológica. O trabalho de 

Hobday et al. (2004) apresenta insights interessantes sobre a heterogeneidade de 

acumulação de capacidades tecnológicas em diferentes áreas de uma mesma empresa. 
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Por exemplo, Lee and Lim (2001) identificam três trajetórias de acumulação de 

capacidade tecnológica que realizam o catch-up em empresas de diferentes indústrias 

coreanas: (i) path-following; (ii) path-skipping; e (iii) path-creating.  

 

Avançando em relação ao estudo de Lee and Lim (2001), Choung, Hwang and Song 

(2014) encontram três tipos de padrão de atividades inovadoras pós catch-up realizadas 

por empresas coreanas: (i) aprofundamento de processo; (ii) arquitetural; e (iii) 

inovações radicais. Cada um desses “arquétipos” de trajetória requer diferentes 

estruturas institucionais, base de capacidades e formas de colaboração interinstitucional. 

Entretanto, esses estudos que examinam padrões de catch-up tecnológico que se diferem 

da trajetória convencional do aprofundamento de capacidades tecnológicas focaram 

principalmente indústrias de manufatura tradicional (e, em sua grande maioria, em 

empresas no contexto asiático). 

 

Porém, há exceções Figueiredo (2016) e Gonzalez (2016) analisaram descontinuidades 

nas trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas da indústria de papel e 

celulose e de bioetanol no Brasil. Os autores destacam desvios das trajetórias 

tecnológicas dominantes nas indústrias analisadas.  

 

Dutrènit (2000) concentrou-se no processo de transição de fases iniciais de acumulação 

tecnológica para acumulação de liderança mundial de uma empresa de vidros no 

México. Dutrènit argumenta que não houve evolução linear desde a construção de uma 

base mínima de capacidades inovadoras para o desenvolvimento de capacidades 

estratégicas. A autora demonstrou um truncamento no processo de acumulação de 

capacidades tecnológicas e enfatizou que a empresa teve dificuldades e falhou no 

aprofundamento de capacidades tecnológicas inovadoras em termos de sua dimensão 

organizacional.  

 

Além de demonstrar um truncamento no processo de acumulação de capacidades 

tecnológicas, o estudo de Dutrènit (2000) fornece uma visão aprofundada sobre a 

dimensão organizacional das capacidades tecnológicas. A análise da autora destaca a 

necessidade de investimentos para criar formas adequadas de gerenciamento do 

conhecimento à medida que a empresa se aproxima da fronteira tecnológica, descritas 

como estratégicas.  
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Ainda, na perspectiva da dimensão organizacional das capacidades outros estudos têm 

destacado a importância de mecanismos organizacionais para integração do 

conhecimento externamente adquirido (ex.: Choung, Hwang & Choi, 2000; Mathews & 

Cho, 1999; Tsekouras, 2006). Estes estudos demonstraram que na indústria de 

semicondutores na Coréia (Mathews & Cho, 1999; Choung et al., 2000) e na indústria 

alimentícia na Grécia (Tsekouras, 2006) as empresas estavam se movendo em tipos 

relativamente avançados de atividades tecnológicas próximas à fronteira tecnológica. 

Porém, essas empresas encontraram problemas cada vez mais complexos na integração 

de diversas áreas de conhecimento e coordenação de diferentes atividades inovadoras 

dentro e fora da empresa (dimensão organizacional). Apesar da contribuição destes 

estudos, ainda houve pouco espaço na literatura para estimar a criticidade da dimensão 

organizacional/gerencial das capacidades tecnológicas no processo de acumulação e 

desempenho da empresa. 

 

Visto que essas descontinuidades e truncamentos no processo de acumulação de 

capacidades tecnológicas têm sido evidenciados principalmente quando empresas 

alcançam níveis próximos à fronteira tecnológica, existe uma lacuna no entendimento 

das trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas sobre descontinuidades e 

truncamentos desse processo. Isso ocorre devido a falta de estudos em empresas 

inseridas em economias emergentes que já alcançaram níveis próximos a fronteira 

tecnológica (Bell & Figueiredo, 2012). Estudos que tratam do entendimento do 

comportamento de empresas em posição de liderança mundial em inovação são mais 

evidenciados no contexto de economias avançadas. Neste sentido, alguns estudos 

exploram situações de não sustentação de posição de liderança mundial de empresas 

principalmente por meio de situações de enrijecimentos/rigidez institucionais, de 

desenvolvimento de atividades self-reinforcements e de condições lock-in (Leonard-

Barton, 1995; Christensen, 2001; Schreyo & Koch, 2009). 

 

Cabe destacar que a maioria dos estudos aqui revisitados analisam as trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicas do ponto de vista de firmas individuais. De 

acordo com Coombs and Metcalfe (2000) há uma negligência de estudos que abordem a 

trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas para além das fronteiras das 

firmas. Segundo os autores as capacidades de inovação de uma empresa já não estão 

localizadas exclusivamente dentro das fronteiras organizacionais; estão distribuídas por 



17 

 

meio de redes de empresas e outras instituições geradoras de conhecimento. Coombs 

and Metcalfe (2000) sugerem, portanto, que as capacidades “não são coincidentes com a 

empresa” (p. 210).  

 

A partir dessa perspectiva, as capacidades e redes de empresas funcionam como 

recursos distribuídos. Isso, então, levanta questões sobre a interação entre os recursos 

externos e internos. Em princípio, esta é uma relação bilateral, não só recursos 

externamente distribuídos influenciam o desenvolvimento dos recursos internos, como 

também o inverso. Esta relação de mão de dupla existente nas capacidades distribuídas 

foi examinada no estudo de Dantas and Bell (2011) na Petrobrás. Dantas and Bell 

(2011) demonstraram que o desenvolvimento de capacidades distribuídas requer uma 

habilidade da organização de orquestrar diferentes “estoques” de conhecimento em 

diferentes localidades para criação de atividades inovadoras. Neste caso, a Petrobrás 

desempenhou o papel de “orquestrador”, gerenciando os fluxos de conhecimentos 

multidirecionais e complementares de cada parceiro para o desenvolvimento de 

atividades inovadoras. Porém, em sua maioria os estudos sobre trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicas negligenciam o fato de que as capacidades 

tecnológicas e, portanto, as trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas 

ocorrem para além das fronteiras da empresa.  

 

Em suma, a revisão de estudos empíricos aqui analisados sobre as trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicas no contexto de economias emergentes 

demonstram que as pesquisas não avançaram de forma suficiente em dar explicações à 

natureza e dinâmica das trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas (Bell, 

2006; Bell & Figueiredo, 2012); e que foram realizados insuficientes avanços a respeito 

de como firmas latecomer desenvolvem trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas diferenciadas como, por exemplo, com mudanças qualitativas na direção 

da inovação. Essas limitações são ainda mais evidentes no contexto de indústrias 

relacionadas a recursos naturais. 

 

Entrelaçado ao entendimento das trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas, as fontes para acumulação de capacidades tecnológicas e as implicações 

geradas para a performance competitiva das empresas também têm sido muito 
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evidenciadas na literatura. Essas questões são examinadas nas Seções 2.2.2 e 2.2.3, 

respectivamente. 

 

2.2.2 Fontes para Acumulação de Capacidades Tecnológicas: O Papel dos 

Mecanismos de Aprendizagem Tecnológica 

 

Esta Seção objetiva analisar pesquisas empíricas em nível de empresa no contexto de 

economias emergentes sobre o papel da aprendizagem tecnológica (mecanismos de 

aprendizagem) no desenvolvimento de capacidades tecnológicas, considerando que esta 

desempenha o fator com maior proximidade e com maior grau de influência na 

trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas (Lall, 1992; Bell & Pavitt, 1993; 

Bell & Figueiredo, 2012). Devido a isso, diversos estudos que se preocuparam em 

compreender trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas também se 

concentraram em analisar os processos de aprendizagem subjacentes. 

 

Foi a partir da década de 90 que se intensificaram os estudos sobre o tema que relaciona 

aprendizagem e acumulação de capacidades tecnológicas em uma perspectiva de firma 

individual. Eles foram influenciados por uma série de estudos que surgiram sobre 

aprendizagem tecnológica em economias avançadas. Devido ao fato das abordagens de 

economias avançadas serem insuficientes para análises em economias emergentes, os 

estudos da década de 90 avançaram no desenvolvimento de frameworks para a 

compreensão da relação entre as duas variáveis: aprendizagem e capacidade tecnológica 

(ex.: Kim, 1997a; Figueiredo, 2003). 

 

Outro ponto de avanço dos estudos com uma perspectiva da aprendizagem em firmas 

individuais foi a identificação de diferentes mecanismos de aprendizagem, geralmente 

diferenciados entre aqueles que envolvem aquisição de conhecimentos externos e 

aqueles que são internos à empresa. Por exemplo, uma série de estudos apresentam 

numerosos fragmentos de informações sobre mecanismos específicos de aprendizagem 

tecnológica em empresas de economias emergentes (ex.: Hobday, 1995; Ariffin & Bell, 

1999).  

 

Os estudos também avançaram na compreensão do papel dos diferentes mecanismos de 

aprendizagem no processo de acumulação de capacidades tecnológicas (Bell & 
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Figueiredo, 2012). Por exemplo, Dantas and Bell (2011) enfatizaram a importância da 

contratação de pessoas durante as fases iniciais de desenvolvimento de capacidades 

tecnológicas da empresa brasileira Petrobrás; enquanto Choung (1998) destacou o papel 

do treinamento durante fases de aprofundamento de capacidades tecnológicas em 

empresas de Taiwan.  

 

Alguns poucos estudos avançaram no entendimento das mudanças nas características 

dos mecanismos de aprendizagem ao longo do tempo. Figueiredo (2001), por exemplo, 

explorou como diferenças na abrangência, intensidade e funcionalidade dos mecanismos 

de aprendizagem contribuíram para diferenças nas trajetórias de acumulação de 

capacidades tecnológicas em duas empresas siderúrgicas no Brasil. Figueiredo et al. 

(2013), em uma pesquisa na indústria de celulose e papel no Brasil, evidenciaram que 

empresas que fazem uso combinado de mecanismos de aprendizagem externos e 

internos com incrementos de qualidade e intensidade alcançam níveis mais altos de 

capacidades tecnológicas do que empresas que utilizam mecanismos de aprendizagem 

com frequência limitada e sem mudanças de qualidade ao longo do tempo. 

 

Porém, de forma geral os estudos que tratam da aprendizagem tecnológica na 

perspectiva da firma individual normalmente indicam meramente a presença de 

mecanismos específicos que contribuíram para a acumulação de capacidades 

tecnológicas das empresas. Consequentemente, abrem-se lacunas relacionadas ao 

entendimento sobre o papel da aprendizagem tecnológica na acumulação de capacidades 

tecnológicas. Duas delas podem ser destacadas: (i) a falta de compreensão da 

importância relativa dos diferentes mecanismos de aprendizagem e das mudanças nas 

suas características ao longo do tempo; e (ii) o pouco entendimento dos processos de 

aprendizagem baseados em interações intraorganizacionais. 

 

Essas limitações perpassam os estudos sobre aprendizagem tecnológica em firmas 

individuais e recaem em estudos que abordam a interdependência da aprendizagem 

tecnológica entre firmas e outras organizações. Estudos que tratam da interdependência 

da aprendizagem têm sido mais frequentes a partir dos anos 2000, motivados pelo 

fenômeno da decomposição das atividades inovadoras das empresas. Fenômeno este 

impulsionado pelo aumento do custo e da complexidade das atividades de P&D, 

redução dos ciclos de vida tecnológicos, presença de fornecedores e clientes cada vez 
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mais experientes e detentores de conhecimento, crescimento do capital de risco e pela 

crescente difusão de conhecimento de ponta de universidades e institutos de pesquisa ao 

redor do mundo (Vanhaverbeke, 2006). 

 

Os estudos que abordam a interdependência da aprendizagem tecnológica entre as 

empresas e outras organizações podem ser divididos entre aqueles que tratam das 

interdependências entre: (i) empresa e universidade e/ou institutos de pesquisa (Yoruk, 

2011); (ii) cliente e fornecedores (Kim, 1997a; 1998; Pogue, 2008; Urzúa, 2013); e (iii) 

redes de conhecimento (Dantas & Bell, 2011). Também há estudos que abordam a 

interdependência da aprendizagem tecnológica intra-firma, como por exemplo, entre 

subsidiárias de multinacionais (empresas irmãs e matriz) (Ariffin, 2000; Marin & Bell, 

2010; Figueiredo, 2011). 

 

A interação entre empresas e universidade e/ou institutos de pesquisa é há muito 

conhecida, uma vez que são as universidades que fornecem “matéria-prima” para a 

criação de capital humano inovador que em seguida as empresas transformarão em base 

de recursos eficazes para a inovação. Além disso, universidade e/ou institutos de 

pesquisa tem se tornado cada vez mais importantes em termos de contribuição para o 

alcance de posição de liderança mundial em inovação das empresas (Mazzoleni & 

Nelson, 2007). Neste último sentido, corroboram Giuliani and Bell (2005) afirmando, 

com base em um cluster de vinho chileno, que as firmas estabeleceram interações 

baseadas em conhecimento com muitas universidades, institutos de pesquisa e institutos 

de transferência de tecnologia.  

 

Giuliani and Arza (2009) avançam e afirmam que em empresas de vinho, tanto na Itália 

quanto no Chile, as interações com universidades e instituições de pesquisa tiveram 

papel importante para a inovação principalmente em empresas com fortes bases de 

conhecimento interno que apoiavam a inovação. Yoruk (2011) em um estudo na 

indústria de materiais demonstrou que à medida que o nível de capacidade tecnológica 

das empresas se aprofundou, as interações da firma aumentaram em direção a agentes 

domésticos, predominantemente universidades e institutos de pesquisa. Corroborando as 

conclusões dos autores, Arundel and Geuna (2004) afirmam que também em economias 

avançadas (Europa) as interações para inovação com universidades e institutos de 
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pesquisa são muito mais importantes para empresas que possuem capacidades 

inovadoras aprofundadas com intensivo P&D.  

 

Outros autores também destacam a importância das organizações de pesquisa 

cooperativas da indústria no aprofundamento de capacidades tecnológicas. Por exemplo, 

Pogue (2008) demonstrou a importância das interações entre fornecedores de 

equipamentos, mineradoras e organizações de pesquisa cooperativa da África do Sul 

para o desenvolvimento da tecnologia hidro-hidráulica. De forma similar Choung et al. 

(2006) destacaram a importância de projetos colaborativos/consórcios de P&D na 

indústria de comunicação e informação para o desenvolvimento de tecnologias 

específicas na Coréia. Porém, apesar da contribuição destes estudos, o papel das 

universidades e de institutos de pesquisa no desenvolvimento de capacidades de 

inovação em direção à fronteira tecnológica ainda é nebuloso. De um lado, pelo fato dos 

estudos serem em parte baseados em dados transversais e de outro, por não examinarem 

em detalhe as mudanças nas características das interações com universidades e institutos 

de pesquisa ao longo do tempo (Bell & Figueiredo, 2012). 

 

Além das interações com universidades e institutos de pesquisa, muitos estudos têm se 

preocupado em demonstrar o potencial de subsidiárias em incorporar-se em diferentes 

tipos de redes de conhecimento, a fim de acumular capacidades necessárias para a 

inovação em produtos, processos e serviços, reforçando assim a sua competitividade. 

Marin and Bell (2010), por exemplo, apresentam uma análise de 331 filiais na 

Argentina e demonstram que as subsidiárias mais inovadoras são aquelas que estão bem 

integradas tanto na economia local quanto com a empresa matriz global. Os autores 

também demonstram que a integração com a empresa matriz é mais importante para a 

atividade inovadora do que a integração com a economia local. Porém, os autores 

realizam uma análise transversal (1998-2001) a partir de dados do National Innovation 

Survey da Argentina (1998-2001) não sendo capaz de lançar luz às mudanças nas 

características dessas interações e na trajetória de acumulação de capacidades 

tecnológicas ao longo do tempo. 

 

Ariffin (2000) avança nestes pontos analisando a evolução das características das 

interações entre as subsidiárias e a empresa matriz e seu impacto sobre a acumulação de 

capacidades tecnológicas em empresas de eletrônicos na Malásia. A autora demonstra 
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que as características das interações mudaram ao longo do tempo. Inicialmente as 

interações aconteciam num fluxo da empresa matriz para as subsidiárias na Malásia e 

posteriormente passou a existir um fluxo inverso de conhecimento, da subsidiária para a 

empresa matriz. O estudo de Ariffin também demonstra que as interações que estavam 

inicialmente preocupadas com a aquisição de conhecimento para a acumulação de 

capacidades inovadoras, posteriormente objetivavam o desenvolvimento de atividades 

inovadoras conjuntas. No entanto, o estudo concentra-se predominantemente na 

interação entre empresas subsidiárias e empresa matriz. 

 

Figueiredo (2011) apoia preenchendo esta lacuna a partir de um estudo em profundidade 

que examinou sete subsidiárias no Brasil. O autor examinou a variabilidade dessas 

empresas em termos de sua performance inovadora e da maneira com que elas se 

relacionavam tanto com outras subsidiárias (empresas irmãs) e matriz quanto com 

organizações locais (universidades, institutos de pesquisa, empresas de consultoria, 

fornecedores e clientes). A frequência e a qualidade das relações foram o foco principal 

da pesquisa. Porém, os tipos de capacidades necessárias ou a maneira pela qual o 

desempenho inovador das subsidiárias moldou a formação dos tipos de interações com 

os diferentes parceiros não foi uma questão explorada. 

 

Dantas and Bell (2011), apesar de não trabalharem com empresas subsidiárias, trazem 

evidências sobre as limitações apresentadas em Figueiredo (2011). Os autores 

examinaram a indústria de petróleo e gás no Brasil e demonstraram que a existência de 

certas capacidades tecnológicas serviu de “tickets” para a participação em redes de 

conhecimento cada vez mais complexas. Em outras palavras, as capacidades 

tecnológicas da empresa moldaram as características das relações que se seguiram e 

transformaram completamente os padrões de interações ao longo do tempo. Os autores 

afirmam que o know-how necessário para construir as capacidades inovadoras foi 

adquirido por meio de interações com outras empresas do setor de petróleo global. 

Ademais, os autores também enfatizaram as capacidades tecnológicas distribuídas entre 

a empresa pesquisada e seus parceiros. 

 

Cabe destacar ainda a importância das interações entre clientes e seus fornecedores para 

além de relacionamentos de compra e venda. Esse tipo de interação é especialmente 

importante em indústrias supplier-dominated (classificação de Pavitt, 1984), como por 
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exemplo, a indústria de automóveis e de mineração. Kim (1997a; 1998), apesar de ter 

uma perspectiva de firmas individuais, em sua análise na Hyundai e Samsung 

demonstrou como essas empresas utilizaram o relacionamento com fornecedores para a 

construção de capacidades tecnológicas cada vez mais complexas. Semelhante à Ariffin 

(2000), ele mostra que os links da Samsung com fontes externas de conhecimento 

envolveram inicialmente a transferência de tecnologia com empresas estrangeiras (Kim, 

1997a). Em meados da década de 1990, os links tinham mudado e estavam preocupadas 

com a articulação conjunta de P&D para o desenvolvimento de novos produtos. O autor 

mostrou claramente como a natureza dos links de conhecimento mudou com o tempo. 

Mas, apesar de Kim analisar: (i) os esforços de acumulação realizados pelas empresas 

anteriormente às interações; (ii) as capacidades de absorção da empresa; e (iii) como 

isso forneceu a base para o aprendizado que ocorreu durante as interações, sua ênfase é 

sobre a acumulação interna de recursos, não considerando acumulações distribuídas. 

Além disso, o autor não reconhece explicitamente que a existência de certas 

capacidades moldaram as características das relações que se seguiram e transformaram 

completamente os padrões de interações ao longo do tempo. 

 

De uma maneira inversa (de fornecedores para clientes) Urzúa (2013) demonstrou como 

as empresas de conhecimento intensivo em serviços de mineração (Knowledge Intensive 

Mining Services - KIMS) no Chile e Austrália realizaram interações de aprendizagem 

com empresas mineradoras e aprofundaram suas capacidades tecnológicas. O autor 

também observou as redes de interação formadas entre empresas KIMS, bem como as 

características da indústria que moldaram o potencial para a aprendizagem. O autor 

menciona que as empresas KIMS que foram capazes de estabelecer fortes interações 

para aprendizagem com seus clientes (mineradoras), especialmente durante o período de 

crescimento da indústria de mineração - quando surgiram numerosos desafios e 

oportunidades para aprendizagem - obtiveram avanços no seu desempenho inovativo. 

Do contrário, o desempenho inovativo das firmas foi inferior. As conclusões do autor 

abrem espaço para a discussão de outros fatores (além da aprendizagem) que 

influenciam no processo de acumulação de capacidades tecnológicas, como por 

exemplo, a demanda por bens minerais.  

 

Por fim, apesar dos avanços encontrados na literatura a respeito da relação entre 

aprendizagem tecnológica e acumulação de capacidades tecnológicas, tanto na 
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perspectiva de firmas individuais quanto de interdependencia entre firmas e outras 

organizações, ainda é nebuloso o papel e as características das interações entre empresas 

e outras organizações como fonte para acumulação de capacidades tecnológicas. Essa 

falta de compreensão é ainda mais evidente no contexto de indústrias relacionadas a 

recursos naturais em economias emergentes que se aproximam da fronteira tecnológica. 

Além disso, a questão da importância da integração do conhecimento adquirido 

externamente e conhecimento distribuído internamente, bem como, a aprendizagem 

intraorganizacional tem atraído pouca atenção dos estudos em empresas de economias 

emergentes.  

 

Essas lacunas, com algumas exceções, têm sido mais discutidas na literatura de gestão 

da inovação onde os estudos são realizados em empresas inseridas em economias 

avançadas que já acumularam significativamente profundas capacidades tecnológicas 

inovadoras. Por exemplo, no que tange ao papel das interações intraorganizacionais em 

economias avançadas, existe literatura considerável sobre como essas interações 

estimulam a inovação (Szulanski, 1996; Lagerstrom & Anderson, 2003; Tsai, 2001). 

Porém, tais interações não têm sido analisadas dentro do contexto de acumulação de 

capacidades tecnológicas ao longo do tempo. Além disso, apesar de haver uma 

preocupação cada vez maior das empresas em alavancar o conhecimento adquirido 

externamente, os estudos têm pouco explorado, mesmo em economias avançadas, 

questões relacionadas à maneira como as empresas se organizam internamente para 

aumentar a eficácia do conhecimento adquirido externamente, bem como, as 

características e o papel das interações intraorganizacionais no compartilhamento do 

conhecimento adquirido externamente e/ou desenvolvido internamente. 

 

Apesar de existirem poucos estudos que tratam da integração do conhecimento externo 

e interno, estudos em economias avançados têm apresentado alguns insights sobre esse 

fenômeno. Segundo Kessler, Bierly and Gopalakrishnan (2000) os desafios de gestão da 

utilização de conhecimentos externos giram em torno de identificação do conhecimento 

externo útil, e, em seguida, da integração do conhecimento com a empresa.  

 

Neste sentido, Cohen and Levinthal (1990) afirmam que monitoramento ambiental, 

inteligência competitiva, pesquisa patrocinada e participação em organizações 

relevantes da indústria são maneiras de descobrir oportunidades de conhecimento 
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externo. E, desenvolver capacidade de absorção, via investimentos em P&D interno 

parece ser um pré-requisito importante para a conversão de conhecimento externo em 

inovação interna.  

 

Kessler et al. (2000) em uma pesquisa com dez grandes empresas de diferentes setores 

dos EUA afirmam que para inovações de produto existem grandes trade-offs entre 

velocidade da inovação, custos de desenvolvimento e vantagem competitiva ao se optar 

por estratégias de dependência de conhecimento externo e estratégias baseadas em 

conhecimento interno. Os autores afirmam que os trade-offs estão relacionados às fases 

de desenvolvimento do projeto de inovação. Por exemplo, a dependência de 

conhecimento externo durante a fase inicial de desenvolvimento (ex.: geração de ideia) 

foi relacionado com sucesso competitivo inferior e na fase de desenvolvimento 

tecnológico foi relacionado com velocidade de inovação mais lenta. Apesar da 

contribuição dos autores, o estudo não aborda inovações de processo bem como não 

leva em consideração as características das diferentes indústrias analisadas. Ademais, os 

autores não abordam as características dos processos envolvidos na integração do 

conhecimento interno e externo para o desenvolvimento de inovações. 

 

2.2.3 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas para a 

Performance Competitiva das Empresas 

 

Esta Seção objetiva revisar algumas pesquisas que se preocuparam com as implicações 

geradas para a performance competitiva das empresas pelas capacidades tecnológicas 

acumuladas. Os estudos que versam sobre este tema são inúmeros. Schumpeter (1928), 

numa visão macroeconômica, já enfatizava este tema afirmando que o impulso que 

mantém o capitalismo em funcionamento provém do lançamento de novos produtos, 

novos métodos de produção ou de transporte, novos mercados e novas formas de 

organização industrial, em outras palavras, inovações radicais. 

 

Numa perspectiva ao nível de firma, Hollander (1965) examinou fábricas da DuPont 

nos EUA e descobriu que as pequenas mudanças técnicas foram responsáveis por mais 

de 70% da redução do custo total da empresa, sendo maiores do que os impactos, 

relacionados a custo, das grandes mudanças técnicas. 
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Penrose (1959) e Chandler (1962) também fizeram importantes contribuições para a 

compreensão das consequências da inovação. Seus estudos demonstraram que por meio 

da inovação de produto e da diversificação geográfica, as empresas podem alcançar 

crescimento e melhorias no desempenho. O estudo de Chandler também criou uma base 

para a compreensão dos notáveis resultados de desempenho que podem ser alcançados 

com inovações organizacionais e gerenciais. 

 

Em meados da década de 1990, outros estudos surgiram demonstrando implicações 

positivas das capacidades tecnológicas em termos de P&D para o desempenho da 

empresa, mensurado em termos crescimento das vendas e valor de mercado das 

empresas em economias avançadas, especificamente na Europa e América do Norte 

(Del Monte & Papagni, 2003; Griliches, Hall & Pakes, 1991).  

 

Numa perspectiva de economias emergentes, Shan and Jolly (2012) em uma amostra de 

215 empresas da indústria de tecnologia de informação chinesa, encontraram uma 

relação positiva entre a capacidade de inovação e a competitividade das empresas, 

mensurada em termos de desempenho inovativo, desempenho de vendas e 

competitividade dos produtos. Já Shiang (2008), sem utilizar-se do conceito de 

capacidade tecnológica, mas sim, de inputs de inovação - mensurados em termos de 

gastos em P&D, gastos com treinamento, etc. - evidenciou que os inputs de inovação 

resultaram em impactos positivos e significantes nos outputs de inovação em firmas de 

manufatura na Malásia. Adicionalmente, o autor verificou que inovações bem-sucedidas 

levam a um melhor desempenho econômico da empresa em termos de vendas por 

empregado.  

 

Yam, Lo, Tamng and Lau (2010) em uma pesquisa com 200 empresas em Hong Kong, 

utilizaram uma abordagem funcional para mensuração da capacidade tecnológica de 

inovação, focando sete dimensões da capacidade: (i) capacidade de aprendizagem; (ii) 

capacidade de P&D; (iii) capacidade de alocação de recursos; (iv) capacidade de 

produção; (v) capacidade de marketing; (vi) capacidade de organização; e (vii) 

capacidade de planejamento estratégico. Os autores relacionaram estas sete dimensões a 

quatro variáveis de desempenho: (i) desempenho das vendas; (ii) desempenho da 

inovação; (iii) desempenho do produto; e (iv) crescimento das vendas. 
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Apesar das contribuições destes estudos, eles apresentam limitações. De um lado, estas 

pesquisas utilizam dados agregados transversais baseados em amostras de empresas 

que, em alguns casos, são de natureza perceptiva tanto para a capacidade tecnológica 

quanto para o desempenho. Por outro lado, a capacidade tecnológica (ou inputs de 

inovação) é mensurada na maioria dos casos com base em citações de patentes e gastos 

em P&D (com exceção de Yam et al., 2010), que, apesar de amplamente utilizados, 

podem não refletir a real capacidade tecnológica das empresas, principalmente, em 

economias emergentes (ver Seção 3.6.1.1). 

 

Com relação à investigação das implicações do processo de acumulação de capacidades 

tecnológicas em empresas de economias emergentes com dados de primeira mão, os 

estudos concentram-se principalmente em implicações em termos de catch-up 

tecnológico, pois é uma implicação imediata da acumulação de capacidades 

tecnológicas (ex.: Dantas & Bell, 2011; Figueiredo, 2010; Urzúa, 2013). Menos estudos 

têm investigado as implicações do processo de acumulação de capacidade tecnológica 

para além do catch-up tecnológico, porém há exceções (ex.: Figueiredo, 2001; 

Figueiredo, 2014).  

 

Figueiredo (2001) analisou as implicações geradas em duas empresas siderúrgicas no 

Brasil em termos de desempenho operacional. Já Figueiredo (2014) analisando o setor 

florestal, de papel e celulose no Brasil, avança no levantamento das implicações e 

verifica que as empresas que acumularam níveis de capacidade tecnológica de liderança 

mundial apresentaram implicações positivas em termos de implementação de inovações, 

melhoria do desempenho operacional e ambiental, diversificação da produção e geração 

de spillovers.  

 

Portanto, ainda permanece viva a busca por explicações a respeito da real influência das 

capacidades tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento de vantagem competitiva 

e desempenho superior (Figueiredo, 2014). Segundo Zahra and Sapienza (2006) e 

Newbert (2007) os estudos existentes têm apresentado resultados contraditórios, 

inconsistentes e inconclusivos devido principalmente a um fraco suporte empírico 

(Newbert, 2007) e uma multiplicidade de medidas tanto para as capacidades quanto para 

o desempenho (Coombs & Bierly, 2006). 
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2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO E QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Este Capítulo teve como propósito justificar a relevância do tema de pesquisa e 

conduzir às questões de pesquisa. A partir da revisão dos estudos na Seção 2.1, a 

respeito do debate sobre desenvolvimento baseado em indústrias relacionadas a recursos 

naturais conclui-se que: (1) Há um conjunto de estudos que advogam que as indústrias 

relacionadas a recursos naturais: (i) funcionam como um enclave; (ii) oferecem 

oportunidades limitadas de acumulação de capacidades tecnológicas; (iii) possuem 

baixo teor de conhecimento envolvido nas suas atividades; e (iv) consequentemente os 

efeitos ou implicações são pífios ou praticamente inexistentes para a geração de 

inovações, desenvolvimento tecnológico e diversificação industrial. (2) Outro conjunto 

de estudos tem demonstrado que as indústrias relacionadas a recursos naturais: (i) 

podem servir de plataforma para criar oportunidades de desenvolvimento tecnológico e 

diversificação industrial; (ii) são importantes na geração de inovação; e (iii) devido às 

capacidades tecnológicas acumuladas para a exploração dos recursos representam uma 

“benção” para os países abundantes em recursos naturais. (3) Em geral, há uma escassez 

de estudos que agregam evidências empíricas da acumulação de capacidades 

tecnológicas e dos fatores influentes nesse processo em indústrias relacionadas a 

recursos naturais em economias emergentes em nível de empresa. Portanto, encontra-se 

a oportunidade de realizar estudos a partir de evidências empíricas em nível de empresa 

sobre os esforços de inovação, contribuindo para o debate sobre o papel dessas 

indústrias no desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico em economias 

emergentes. 

 

No que tange a revisão de estudos na Seção 2.2, sobre a literatura que versa sobre 

acumulação de capacidades tecnológicas, conclui-se que além de haver uma escassez de 

estudos no contexto de indústrias relacionadas a recursos naturais outras limitações são 

observadas: (i) falta de entendimento sobre a natureza e dinâmica de trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicas, especialmente da perspectiva intra-

empresarial; (ii) poucos estudos exploraram o processo de acumulação de capacidades 

tecnológicas de empresas que alcançam posição de liderança mundial em inovação, e 

quando o fazem exploram trajetórias já mapeadas pelos líderes mundiais; (iii) poucos 

estudos investigam como se desenvolve a acumulação de capacidades tecnológicas a 

partir de uma perspectiva para além das fronteiras da empresa; (iv) falta de 



29 

 

entendimento sobre a importância relativa das diferentes combinações de mecanismos 

de aprendizagem, e como essa importância e essas combinações se modificam à medida 

que as empresas incrementam suas capacidades tecnológicas; (v) falta de entendimento 

sobre as implicações geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas para além 

do catch-up; e (vi) poucos estudos evidenciam empiricamente o relacionamento entre 

acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras, suas fontes (mecanismos de 

aprendizagem) e as implicações que são geradas para a performance competitiva das 

empresas.  

 

Logo, conclui-se que há oportunidades de investigação em direção ao entendimento 

aprofundado das especificidades ou variações das diferentes trajetórias de acumulação 

de capacidades tecnológicas intra-empresariais, suas fontes (mecanismos de 

aprendizagem) e suas implicações para a performance competitiva das empresas, 

especialmente no contexto de indústrias relacionadas a recursos naturais. Estudos nesta 

direção, além de contribuírem para o avanço na literatura de acumulação de capacidades 

tecnológicas em economias emergentes, podem lançar luz ao debate sobre 

desenvolvimento baseado em indústrias relacionadas a recursos naturais.  

 

Particularmente, a indústria de mineração é um contexto relevante de um lado, devido à 

escassez de estudos neste tema na mineração e, de outro, pelo fato desta indústria ser a 

que mais frequentemente tem sido caracterizada com (i) limitadas oportunidades de 

desenvolvimento tecnológico; (ii) baixo conhecimento envolvido em suas atividades; e 

(iii) funcionamento de enclave (Barnett & Bell, 2011; Ruehle & Kulkarni, 2011). 

Ademais, o contexto brasileiro se demonstra oportuno para o desenvolvimento de 

estudos nesta direção, visto que a indústria de mineração representa cerca de 5% do PIB 

brasileiro e 20% do total de exportações do país (IBRAM, 2015). Especificamente, a 

VALE demonstra-se um caso rico para investigação, pois a empresa: (i) representa mais 

de 50% do setor de mineração brasileiro em termos de produção (excluindo-se petróleo 

e gás); (ii) apresenta-se como uma das três maiores empresas de mineração do mundo; e 

(iii) acompanhou o processo de industrialização brasileira, tendo mais de 60 anos de 

existência (IBRAM, 2015). Portanto, esta pesquisa objetiva examinar: 
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(i) Até que ponto há variações nas trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas de diferentes áreas tecnológicas da VALE no período entre 1942 e 

2015?  

Especificamente buscou-se investigar as variações em termos de direção e dinâmica das capacidades 

tecnológicas desenvolvidas. A direção refere-se à identificação e exame da progressão da acumulação 

de capacidades tecnológicas a partir dos diferentes níveis de capacidade tecnológica desenvolvidos 

pela empresa (Bell & Pavitt, 1993; 1995). Em outras palavras, refere-se ao percurso tecnológico 

realizado pela empresa para aproximar-se ou alcançar a fronteira tecnológica (Bell & Figueiredo, 

2012). Este caminho pode envolver, por exemplo, (i) o seguimento dos caminhos tecnológicos já 

percorridos por empresas líderes; (ii) saltos em determinados estágios da empresa seguidora que 

foram percorridos por empresas líderes; (iii) uma trajetória diferente das empresas líderes, e este 

processo pode ocorrer a qualquer momento, seja no início ou após a empresa ter perseguido os líderes 

por algum tempo; (iv) truncamentos e descontinuidades (ex.: Dutrènit, 2000; Lee & Lim, 2001; 

Figueiredo, 2010). A dinâmica refere-se às variações ocorridas nas trajetórias ao longo do tempo (Bell 

& Figueiredo, 2012; Dantas & Bell, 2011). 

 

(ii) Até que ponto essas variações podem ser explicadas pela aprendizagem 

tecnológica (mecanismos de aprendizagem)? 

A aprendizagem tecnológica refere-se a variável com maior grau de influência na trajetória de 

acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras em nível de empresas (Lall, 1992; Bell & Pavitt, 

1993; Bell & Figueiredo, 2012). A aprendizagem tecnológica é entendida a partir de processos 

conscientes, intencionais, custosos, não automáticos, ativos e deliberados, na qual habilidades e 

conhecimentos técnicos são adquiridos por indivíduos e pela organização (Bell, 1984; Bell & 

Figueiredo, 2012) e foi operacionalizada por meio da identificação e caracterização de mecanismos de 

aprendizagem. 

 

De maneira secundária, de um lado, examina-se as implicações geradas pela 

acumulação de capacidades tecnológicas para a performance competitiva da empresa e, 

de outro às condições organizacionais (estratégias da empresa) que contextualizaram o 

desenvolvimento das trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. BASE CONCEITUAL DA PESQUISA 

 

O objetivo dessa Seção é apresentar a base conceitual preliminar à qual as questões 

apresentadas na Seção 2.3, foram examinadas. A Seção 3.1 apresenta algumas ideias 

relacionadas a empresas latecomer. A Seção 3.2 discute alguns conceitos sobre 

acumulação de capacidades tecnológicas em empresas latecomer. A Seção 3.3 revisita 

conceitos relacionados à aprendizagem tecnológica. A Seção 3.4 apresenta uma base 

conceitual para as implicações geradas diretamente pela acumulação de capacidades 

tecnológicas e indiretamente pelos processos de aprendizagem para a performance 

competitiva da empresa. A Seção 3.5 apresenta o modelo analítico predominante na 

literatura de acumulação de capacidades tecnológicas e a Seção 3.6 demonstra a 

operacionalização dos constructos da pesquisa. 

 

3.1 IDEIAS BÁSICAS SOBRE EMPRESA LATECOMER 

 

As empresas latecomer são normalmente caracterizadas por: (i) estarem em 

desvantagem devido ao deslocamento das fontes de tecnologia e mercados avançados; 

(ii) possuírem vantagem competitiva inicial baseada em baixos custos; (iii) serem 

historicamente determinadas, em vez de estrategicamente escolhidas; e (iv) terem a 

intenção estratégica de realizar catch-up tecnológico (Mathews & Cho, 1999).  

 

Bell and Figueiredo (2012) complementam o conceito de Mathews and Cho (1999) com 

dois adendos. O primeiro diz respeito às desvantagens devido ao deslocamento das 

fontes de tecnologia e mercados avançados. Segundo Bell and Figueiredo (2012) esta 

desvantagem está muito menos ligada ao deslocamento dos recursos tecnológicos e 

muito mais à limitada capacidade inicial das empresas para explorar as fontes 

tecnológicas disponíveis, a fim de implementar inovações em suas atividades de 

produção. O segundo diz respeito ao fato do conceito de empresas latecomer ser 

tipicamente aplicado apenas a empresas nacionais. Bell and Figueiredo (2012) alertam 

que esta aplicação não é exclusiva de empresas nacionais, ela pode ser transponível para 

empresas subsidiárias de multinacionais. Portanto, afirma-se que as empresas 
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subsidiárias de multinacionais podem ser não somente passivas da estrutura hierárquica 

corporativa em que estão inseridas, mas também podem moldar significativamente os 

seus próprios caminhos de desenvolvimento tecnológico na interface entre as economias 

locais e as redes corporativas globais. 

 

Portanto, empresa latecomer nesta pesquisa refere-se a empresas originárias de 

economias em desenvolvimento/emergentes, que inicialmente não são capazes de 

realizar esforços em atividades inovadoras, porém têm intenção deliberada de realizar o 

catch-up tecnológico, seja qual for a sua estratégia de trajetória tecnológica, com o 

objetivo de alcançar a fronteira tecnológica internacional, ou pelo menos, diminuir a 

distância de suas capacidades de inovação com relação às das empresas líderes 

(Hobday, 1995; Mathews & Cho, 1999; Bell & Figueiredo, 2012). 

 

3.2 ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EM EMPRESAS LATECOMER 

 

Esta Seção apresenta algumas definições conceituais que permeiam o tema de 

acumulação de capacidades tecnológicas em economias emergentes. A Seção 3.2.1 

aborda trajetória tecnológica, catch-up tecnológico, fronteira tecnológica e conceitua 

alguns aspectos relacionados e a Seção 3.2.2 explica conceitos relacionados a 

capacidades tecnológicas e atividades inovadoras. 

 

3.2.1 Ideias Básicas sobre Catch-up, Fronteira Tecnológica e Trajetórias 

Tecnológicas 

 

Com relação ao catch-up tecnológico esta pesquisa entende que o termo está 

relacionado ao emparelhamento entre as capacidades tecnológicas de empresas 

latecomer das capacidades tecnológicas de empresas de fronteira tecnológica 

internacional. Cabe ressaltar que com relação catch-up as empresas latecomer podem 

realizar dois tipos (Bell & Figueiredo, 2012): (i) catch-up em produção, quando 

empresas latecomer estreitam a lacuna entre a tecnologia que utilizam na produção e a 

tecnologia que as líderes globais na fronteira tecnológica internacional de produção 

empregam; e (ii) catch-up tecnológico quando empresas latecomer alcançam o catch-up 

com líderes globais de inovação em termos de capacidades de gerar e gerir a mudança 
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em suas tecnologias e engajam-se diretamente em atividades de inovação de fronteira 

tecnológica internacional.  

 

No que tange a fronteira tecnológica, apesar de muitos estudos sobre trajetórias 

apresentarem uma perspectiva que supõe que a fronteira tecnológica constitui-se de uma 

mesma posição final com líderes industriais, em termos dos tipos de tecnologia utilizada 

e produzida, essa pesquisa entende que a fronteira tecnológica não é um ponto final 

predeterminado por trajetórias tecnológicas estabelecidas para serem atingidas, mas sim 

um horizonte a ser explorado pelas empresas (Bell & Figueiredo, 2012), que depende do 

aprofundamento das capacidades de inovação da empresa. 

 

Existem diferentes trajetórias pelas quais as empresas latecomer podem alcançar 

posições de liderança tecnológica. Trajetórias tecnológicas referem-se a caminhos de 

evolução tecnológica permitidos por um paradigma (Dosi, 1988) ou uma direção 

evolutiva dos avanços tecnológicos que são observáveis através das indústrias e setores 

(Kim, 2003). A trajetória é modelada pelas percepções de oportunidades, pelo mercado 

e por outros mecanismos de avaliação que determinam as melhorias passíveis de serem 

rentáveis. Portanto, a trajetória tecnológica envolve o refinamento progressivo a partir 

de inovações incrementais de uma tecnologia dominante (Verspagen, 2005). Em outras 

palavras, a trajetória abrange mudanças marginais e contínuas, ocorridas na expansão de 

uma tecnologia particular. A existência de trajetória supõe que a tecnologia evolui. 

Apesar de em geral, a evolução de uma dada tecnologia ser contínua e progressiva, num 

certo momento, esta tecnologia pode ser objeto de mudanças radicais ou disruptivas 

provocando uma ruptura no processo de sua evolução. A partir deste ponto de 

descontinuidade, emerge um novo conjunto de oportunidades ou alternativas das quais 

algumas podem tornar-se caminhos para novos processos tecnológicos (Dosi, 1988), 

criando-se uma trajetória tecnológica alternativa frente à dominante. 

 

Além disso, trajetórias tecnológicas alternativas podem emergir e coexistir com as 

tecnologias existentes (Kemp, Schot & Hoogma, 1998). Em geral, empresas e indústrias 

de economias emergentes, seguem uma trajetória tecnológica previamente mapeada por 

líderes globais da tecnologia podendo chegar à fronteira tecnológica. No entanto, 

explorando a fluidez da fronteira da inovação, empresas de economias emergentes 

podem mover-se qualitativamente para novas direções que lhes permitem abrir novos 
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segmentos tecnológicos e alcançar posições de liderança global (Lee & Lim, 2001; Bell 

& Figueiredo, 2012; Figueiredo, 2016). 

 

Portanto, empresas de economias emergentes podem se envolver em inovações 

disruptivas e desafiar os líderes globais existentes por meio da acumulação de recursos 

para o desenvolvimento de atividades inovadoras, criando novas trajetórias tecnológicas 

(Bell & Figueiredo, 2012). Por exemplo, em indústrias relacionadas a recursos naturais, 

incluindo mineração, de acordo com Mazzoleni and Nelson (2007) as empresas em 

economias emergentes, muitas vezes, não podem simplesmente copiar a tecnologia de 

economias avançadas na fronteira internacional da inovação, eles devem desenvolver 

sua própria tecnologia adequadas às condições do seu país.  

 

Sugere-se que as empresas têm um processo de desenvolvimento tecnológico ou de 

trajetória tecnológicas que é condicionado pelas escolhas passadas que elas fizeram 

(David, 1985; Arthur, 1989). Nesse sentido, as decisões tecnológicas em um 

determinado ponto da trajetória estão condicionadas ao acúmulo de conhecimento 

científico e tecnológico já dominado. 

 

O processo de desenvolvimento tecnológico está atrelado à escolha de determinados 

esforços inovadores que podem se desenvolver abrindo oportunidades para entradas em 

novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios, mas que também podem gerar uma 

situação lock-in (rigidez), na qual a sua mudança pode se tornar difícil, caracterizando 

uma trajetória path dependence. Isso pode ocorrer devido ao uso de mecanismos ou 

realização de atividades autorreforçantes (self-reinforcements) de desenvolvimento 

incremental e uso de tecnologias dominantes (Schreyo & Koch, 2009). Entende-se aqui, 

baseando-se nos estudos de David (1985) e Arthur (1989), que atividades self-

reinforcements referem-se a insistentes atividades de produção e inovação em 

tecnologias dominantes no mercado que implicam em retornos graduais (ex.: redução de 

custos, aumento da produtividade). O desenvolvimento dessas atividades demonstra 

uma crença na dominância de determinado padrão ou trajetória tecnológica já 

estabelecida, ou seja, na extrapolação do presente para o futuro.  

 

Dosi (1997) afirma que a path dependence pode surgir ao menos em três níveis 

distintos: (i) ela pode versar sobre as características do aprendizado tecnológico de 
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agentes individuais; (ii) ela pode preocupar-se com suas regras de conduta; e (iii) pode 

ser uma propriedade coletiva da descrição temporal de taxas agregadas de crescimento, 

produtividades médias intensidades de fatores, características de produtos, etc. A partir 

da literatura de path dependence, Maielli (2015) sugere o esquema a seguir para 

explanar o processo de construção de trajetórias organizacionais. 

 

Figura 1. O processo de construção de trajetórias organizacionais 

 

Fonte: Maielli (2015) 

 

No que tange a trajetória tecnológica, Lee and Lim (2001) identificaram três tipos de 

trajetórias de alcance de catch-up tecnológico: (i) path-following, a empresa latecomer 

busca a mesma trajetória desenvolvida por empresas líderes do setor; (ii) stage-

skipping, a empresa latecomer busca a mesma trajetória desenvolvida por empresas 

líderes do setor, porém realizam esforços para pular determinados estágios para acelerar 

seu processo; e (iii) path-creating, a empresa latecomer cria uma trajetória diferente das 

empresas líderes, e este processo pode ocorrer a qualquer momento, seja no início ou 

após a empresa ter perseguido os líderes por algum tempo (ex.: Figueiredo, 2010). 

Portanto, neste último caso, do mesmo modo que novos entrantes de economias 

avançadas podem desafiar os líderes globais existentes envolvendo-se em inovações 

disruptivas (Christensen, 1997), as empresas latecomer poderão fazê-lo, acumulando 

capacidades inovadoras de liderança mundial e criando novos segmentos tecnológicos 

na fronteira tecnológica.  
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3.2.2 Capacidade Tecnológica e Atividades Inovadoras 

 

Nesta pesquisa, capacidade tecnológica é entendida a partir de diversas contribuições 

conceituais, iniciando pela ideia de Bell and Pavitt (1993; 1995) que consideram 

capacidades tecnológicas como os recursos necessários para gerar e gerenciar a 

mudança tecnológica, incluindo habilidades, conhecimentos e experiências, estruturas 

institucionais e redes de interações. 

 

Nesta mesma perspectiva Bell and Figueiredo (2012) afirmam que a capacidade 

tecnológica das empresas refere-se a um estoque de conhecimento acumulado em 

pessoas (ex.: qualificação formal, conhecimento, experiência e habilidades), sistemas 

organizacionais (ex.: conhecimento acumulado nas rotinas organizacionais, 

procedimentos, instruções, documentações, técnicas de gestão e processos), sistemas 

técnico-físicos (ex.: máquinas, equipamentos, sistemas de informação e softwares) e 

produtos e serviços (ex.: atividades de desenho, desenvolvimento, prototipagem, teste, 

produção e comercialização de produtos). Cabe ressaltar, que as capacidades podem ser 

acumuladas de forma distribuída, ou seja, o conhecimento que é pesquisado, acessado, 

coordenado, integrado e aperfeiçoado pode estar alojado em outras organizações como 

fornecedores, clientes, competidores, universidade, entre outros (Bell & Figueiredo, 

2012; Dantas & Bell, 2011). Desta forma, a organização necessita criar mecanismos de 

integração de conhecimento externo à sua base de conhecimento interna e coordenar a 

geração de conhecimento externo à empresa adequando-se aos diferentes contextos de 

seus parceiros (Bell & Figueiredo, 2012). 

 

Quando as organizações latecomers aprofundam suas capacidades para inovar em nível 

de liderança mundial, autores como Teece, Pisano e Shuen (1997) destacam a 

importância das capacidades dinâmicas da organização, ou seja, a capacidade para 

integrar, construir e reconfigurar capacidades internas e externas para lidar com 

ambientes que mudam rapidamente. Nesse sentido, essa literatura busca trazer 

entendimento de como as empresas que já realizam atividades inovadoras devem 

aprofundar e ampliar suas capacidades inovativas e empurrar os limites da fronteira 

tecnológica internacional (Bell & Figueiredo, 2012). Portanto, inspirando-se no estudo 

de Dutrènit (2000) quando a empresa latecomer amplia suas capacidades tecnológicas, 
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podem ocorrer mudanças na estruturação organizacional de como ela ordena as 

atividades inovadoras internamente e em arranjos colaborativos. 

 

Para que as organizações possam acumular capacidades tecnológicas elas necessitam 

realizar atividades inovadoras. O termo inovação é compreendido nesta pesquisa a partir 

de uma visão ampliada que compreende a inovação como um processo, que envolve um 

espectro de atividades, com caráter de gradação ou continuum de atividades (Dosi, 

1988) e com graus de sofisticação e dificuldades crescentes. Diferentemente de 

invenção, que se refere de acordo com Freeman (1982) a uma ideia/esboço/modelo 

voltado para um produto, processo ou sistema novo e/ou aperfeiçoado, com 

possibilidade de ser patenteado, mas que não resulta necessariamente em inovação 

tecnológica, a inovação refere-se à introdução de novos produtos, novos métodos de 

produção, abertura de novos mercados, desenvolvimento de novas fontes provedoras de 

matérias-primas e insumos e criação de novas estruturas de mercado (Figueiredo, 2005).  

 

A literatura ainda distingue a capacidade tecnológica em: (i) capacidade de produção; e 

(ii) capacidade de inovação (Bell & Pavitt, 1993; 1995). Enquanto a primeira refere-se 

às capacidades para usar tecnologias e sistemas de produção existentes com 

determinados níveis de eficiência, a última significa a habilidade das empresas tanto 

para assimilar, usar, adaptar e mudar tecnologias existentes quanto para criar novas 

tecnologias e desenvolver novos produtos e processos (Kim, 1997a; Dutrènit, 2000). 

 

Esta distinção é importante, pois, considerando que empresas latecomer geralmente 

iniciam em uma condição de usuárias de tecnologia e/ou imitadoras, isso ajuda a 

examinar se essas capacidades mudaram ao longo do tempo para níveis de capacidade 

mais inovativos. Cabe ressaltar que a distinção da capacidade na prática é turva e a 

capacidade de produção pode até contribuir para a acumulação de capacidade de 

inovação (Figueiredo, 2001; Bell & Figueiredo, 2012).  

 

Este conceito de capacidade tecnológica respeita a ideia de que este é um processo com 

caráter de gradação ou continuum de atividades com graus de sofisticação e dificuldade 

crescentes. Portanto, o desenvolvimento tecnológico é gradual e é possível identificar 

níveis de acumulação de capacidades tecnológicas, ideia originalmente proposta por 
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Lall (1992), como por exemplo, capacidade tecnológica (básica, intermediária e 

avançada).  

 

De acordo com Bell and Figueiredo (2012) a capacidade básica é aquela que toda 

empresa deve possuir para sobreviver em um ambiente dinâmico; trata-se de garantir a 

continuidade do que já é feito. A capacidade intermediária é o nível em que a empresa 

consegue fazer melhor o que ela já faz bem feito. Esta capacidade é representada 

geralmente pelas atividades de engenharia (de produto e de processo). Já no nível 

avançado, a empresa deve não somente fazer melhor, mas, principalmente, fazer 

diferente o que já se faz. De certa forma, a empresa passa a ser capaz de ditar 

tendências, enquanto nos demais níveis ela é seguidora de tendência predefinida.  

 

Ampliando essa ideia Figueiredo (2001) propôs sete níveis de capacidade: básico, 

renovado, extra básico, pré-intermediário, intermediário, intermediário superior e 

avançado. Existem ainda outros modelos (ex.: Figueiredo, 2007; Marcelle, 2004), 

porém todos esses modelos possuem alguns aspectos comuns: (i) respeito à ideia de 

graus de complexidade das atividades inovadoras, ou seja, a ideia tradicional binária de 

existência ou não de inovação é substituída por uma visão de espectro ou continuum, 

onde há diversos graus de inovação; (ii) os modelos procuram diferenciar as atividades 

inovadoras em diversos locais e/ou funções, com a ideia de que a inovação ocorre em 

diferentes áreas da empresa; e (iii) os modelos defendem a ideia de que as empresas 

necessitam de esforços deliberados e custosos para progredirem em sua trajetória 

tecnológica e avançarem para níveis mais complexos, ou seja, a capacidade tecnológica 

tem caráter cumulativo e condicionado pelas escolhas passadas. 

 

A tipologia usada nesta pesquisa baseia-se nos trabalhos de Lall (1992), Figueiredo 

(2001), Bell and Figueiredo (2012) e Urzúa (2013). Este trabalho distingue seis níveis 

de capacidade tecnológica, dois relacionados à capacidade de produção (básica e 

avançada) e quatro relacionados à capacidade de inovação (básica, intermediária, 

avançada e liderança mundial). Essa pesquisa se apoia na ideia de que as empresas 

diferem na sua extensão ou caminho e tempo de acumulação de capacidades 

tecnológicas e que estas diferenças são influenciadas principalmente pelos diferentes 

mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados. A extensão, caminho ou percurso 

de acumulação de capacidades tecnológicas, refere-se aqui a trajetória de acumulação de 
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capacidades tecnológicas. Neste sentido a Seção 3.3 destaca o papel da aprendizagem 

tecnológica na trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras. 

 

3.3 O PAPEL DA APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA COMO FONTE PARA A 

ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

 

Esta Seção tem como objetivo discutir os conceitos que permeiam o tema sobre o papel 

da aprendizagem tecnológica como fonte para a acumulação de capacidades 

tecnológicas inovadoras. Parte-se da premissa de que a aprendizagem tecnológica 

desempenha o papel de variável com maior proximidade e com maior grau de influência 

no processo de acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras em nível de 

empresas (Lall, 1992; Bell & Pavitt, 1993; Bell & Figueiredo, 2012).  

 

Há diferentes abordagens dadas à aprendizagem pela literatura de inovação, 

identificadas por Bell and Figueiredo (2012). A primeira abordagem considera o 

aprendizado como um tipo específico de inovação (ex.: Scott-Kemmis & Bell, 2010). A 

segunda considera o aprendizado como um tipo particular de conhecimento (ex.: 

Amsden, 1989; Viotti, 2002). A terceira abordagem considera a aprendizagem como 

aquisição de conhecimento de fontes externas à empresa (ex.: Cohen & Levinthal, 

1989). Essas abordagens apresentam limitações para o propósito da análise desta 

pesquisa e, portanto, demonstram o que a aprendizagem não é no âmbito desta tese. 

 

Nesta pesquisa a aprendizagem é entendida a partir de processos conscientes, 

intencionais, custosos, não automáticos, ativos e deliberados, na qual habilidades e 

conhecimentos técnicos são adquiridos por indivíduos e pela organização (ex.: Bell, 

1984; Bell & Figueiredo, 2012). Em outras palavras, considera-se que a aprendizagem é 

a maneira pela qual a empresa adquire e assimila conhecimentos e habilidades 

necessárias para engajar esforços em atividades de inovação (Bell & Figueiredo, 2012). 

Ademais, estas aquisições são cumulativas e aumentam o estoque de conhecimento ou 

as capacidades tecnológicas da empresa (Malerba, 1992). Esta abordagem é consistente 

com o que é utilizado na literatura de acumulação de capacidades tecnológicas em 

economias emergentes (ex.: Lall, 1992; Bell & Pavitt 1993; 1995; Dutrènit, 2000; 

Figueiredo, 2001; Figueiredo et al., 2013). 
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De acordo com Kim (1998) a aprendizagem tecnológica envolve um ciclo de quatro 

etapas: (i) preparação interna para a aquisição de conhecimento externo; (ii) a aquisição 

desse conhecimento; (iii) efetiva assimilação do conhecimento; e (iv) melhoria 

subseqüente, criando uma base de conhecimento mais ampla para a fase preparatória de 

outro ciclo de aprendizagem (Figura 2). Relacionado ao ciclo de aprendizagem de Kim 

(1998), Leonard-Barton (1995), enfatiza a absorção do conhecimento que se refere à 

capacidade de uma empresa de reconhecer o valor de informações externas novas, 

assimilá-las e aplicá-las com fins comerciais, sendo fundamental para as aptidões 

inovadoras.  

 

Figura 2. Ciclo do processo de aprendizagem 

 
 Fonte: Adaptado de Bell and Figueiredo (2012) 

 

Vários autores elaboraram diversas tipologias de atividades de aprendizagem. Arrow 

(1962) identificou o learning by doing, Rosenberg (1982) disseminou o processo de 

aprendizagem learning by using, neste caso a acumulação de capacidades tecnológicas 

decorre do uso do produto e não do processo pelo qual é produzido, como no learning 

by doing. Lundvall (1988) destaca o learning by interaction, onde o processo de 

aprendizagem é caracterizado por um aprendizado conjunto, a partir de laços de 

cooperação. Bell (1984) elaborou um conjunto de tipologias learning by doing, 

operating, changing, searching, hiring, training e system performance feedback. 
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Malerba (1992) e outros autores argumentam sobre outros tipos de atividade: learning 

by searching, from inter-industry spillovers e from advances in science and technology. 

Urzúa (2013) utilizou outro conjunto de tipologias: learning by peer interaction, 

learning by education and training, learning by hiring, learning by taking over, 

learning by searching knowledge and information, learning by improving, engineering 

and design e learning by developing and researching.  

 

É importante fazer duas ressalvas aqui. A primeira refere-se ao processo de 

aprendizagem considerado “automático/passivo” e o aprendizado “buscado/ativo”. A 

ênfase principal nesta pesquisa é sobre esforços conscientes, intencionais, custosos, não 

automáticos, ativos e deliberados, na qual habilidades e conhecimentos técnicos são 

adquiridos por indivíduos e pela organização (aprendizado buscado) e menos nos 

processos inspirados em Arrow (1962) onde a empresa aprende “automaticamente” 

(learning by doing, learning by using). A segunda ressalva refere-se às características 

das interações nos processo de aprendizagem. De acordo com Ariffin (2000) as 

interações entre organizações podem ser: (i) marketing-production links, onde as 

interações estão focadas em transações de mercado para bens e serviços, não 

envolvendo elementos significantes para criação e desenvolvimento de capacidades 

tecnológicas inovadoras; e (ii) knowledge flow links, neste caso as interações estão 

focadas em fluxos de conhecimento. Com relação à interação baseada em knowledge 

flow links esta pode ser diferenciada de duas maneiras: (i) interações que contribuem 

para o desenvolvimento de capacidades tecnológicas inovadoras; e (ii) interações 

interdependentes para a criação de inovações entre empresas e outras organizações que 

já desenvolveram significantes níveis de acumulação de capacidades tecnológicas 

inovadoras (Ariffin, 2000; Bell & Figueiredo, 2012). 

 

Além disso, outras formas de interação são definidas pelo nível de apoio e incentivo de 

outros atores. Por exemplo, há “mecanismos de demanda” que interagem como pressões 

para que as empresas evoluam tecnologicamente e realizem atividades mais inovadoras 

(ex.: Hobday, 1994; Urzúa, 2013). As empresas podem ser incentivadas a melhorar suas 

habilidades e conhecimentos, a fim de atender aos padrões mais elevados em função de 

mudanças nos padrões dos usuários (Hobday, 1994), da natureza da tecnologia (ex.: 

Dantas e Bell; 2009; 2011; Urzúa, 2013) e do quadro institucional (ex.: Dantas e Bell; 

2009; 2011). Cabe destacar que de acordo com Levinthal and March (1993) os mesmos 
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mecanismos de aprendizagem que melhoram a performance organizacional também 

podem gerar melhorias limitadas. Os autores apresentam três formas de miopia da 

aprendizagem: (i) tendência a ignorar o longo prazo; (ii) tendência a ignorar uma visão 

ampliada do mercado; e (iii) tendência a negligenciar falhas. 

 

Ainda com relação aos processos ou mecanismos de aprendizagem, Bell and Figueiredo 

(2012) diferenciam-os em mecanismos internos ou intraorganizacionais e externos ou 

interorganizacionais. O primeiro refere-se aos processos pelos quais os indivíduos 

adquirem, assimilam, convertem e reproduzem conhecimentos por meio de atividades 

internas à organização. O último refere-se aos processos pelos quais os indivíduos 

adquirem conhecimento tácito e/ou explícito de fora da empresa. Os processos de 

aprendizagem externos podem envolver diversos atores como universidades, institutos 

de pesquisa, fornecedores, competidores, usuários, empresas parceiras, etc. (Bell & 

Figueiredo, 2012). 

 

Diante desses mecanismos ou processos de aprendizagem, muitas pesquisas têm 

discutido a importância da integração da aprendizagem interna e externa, especialmente 

estudos em economias avançadas (Bell & Figueiredo, 2012; Figueiredo et al., 2013). 

Por exemplo, Cohen and Levinthal (1990) demonstram a importância da integração por 

meio da capacidade de absorção de uma empresa que, segundo os autores, depende de 

uma estrutura de comunicação entre o ambiente externo e a natureza e a distribuição da 

expertise dentro da organização. Mathews and Cho (1999) apontam como a 

diversificação de conhecimento das empresas aumenta a importância das “capacidades 

combinatórias” da empresa para integrar não só as diferentes áreas do conhecimento, 

mas também o conhecimento adquirido a partir de diferentes fontes externas e as suas 

próprias atividades de P&D. Já Iansiti and Clark (1994) demonstram a importância da 

integração da aprendizagem externa e interna por meio do conceito integração 

tecnológica, que se refere à capacidade de conectar as informações e evolução de 

conhecimentos (de dentro e de fora da empresa) para a criação de capacidades 

tecnológicas. 

 

Portanto, a aprendizagem tecnológica é aqui descrita como um processo contínuo e 

interativo que envolve processos de aprendizagem externos e internos, cuja mudança em 
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suas características explica a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas em 

empresas de economias emergentes (Figueiredo et al., 2013). 

 

3.4 IMPLICAÇÕES DA ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA A 

PERFORMANCE COMPETITIVA DA EMPRESA 

 

Baseando-se nos estudos revisados na Seção 2.2.3, esta Seção tem como objetivo 

apresentar a base conceitual utilizada para analisar as implicações geradas pelo processo 

de acumulação de capacidades tecnológicas. 

 

Para esta pesquisa as implicações do processo de acumulação de capacidade tecnológica 

para a performance competitiva da empresa referem-se aos graus de sucesso alcançado 

pelas atividades tecnológicas das empresas (Figueiredo, 2014). 

 

Uma das implicações da acumulação de capacidades tecnológicas mais estudadas é o 

catch-up, que pode ser, conforme já demonstrado na Seção 3.1, tecnológico e de 

produção. O primeiro acontece quando empresas latecomer alcançam os líderes globais 

de inovação em termos de capacidades de gerar e gerir a mudança em suas tecnologias. 

O segundo acontece quando empresas latecomer estreitam a lacuna entre a tecnologia 

que utilizam na produção e a tecnologia que as líderes globais na fronteira tecnológica 

internacional de produção empregam (Bell & Figueiredo, 2012). 

 

Outros estudos sobre as implicações das capacidades tecnológicas tem se preocupado 

principalmente com as implicações em termos de desempenho operacional (ex.: 

Hollander, 1965; Piccinini, 1993; Tremblay, 1994; Figueiredo, 2001; Figueiredo, 2014), 

desempenho inovativo (ex.: Yam et al., 2010; Shan & Jolly, 2012; Figueiredo, 2014), 

crescimento da empresa (ex.: Penrose, 1959; Chandler, 1962; Figueiredo, 2014) e 

desempenho das vendas (ex.: Del Monti & Papagni, 2003; Shiang, 2008; Yam et al., 

2010; Shan & Jolly, 2012).  

 

Figueiredo (2014), baseando-se em Torres-Vargas (2006), identificou três tipos de 

implicações geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas: (i) desempenho 

inovativo; (ii) desempenho operacional e ambiental; e (iii) padrões de crescimento das 

empresas. O desempenho inovativo refere-se à implementação de atividades que geram 
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benefícios concretos para as empresas como: (i) implementação de atividades 

inventivas; e (ii) implementação de atividades inovadoras e seus benefícios.  

 

Segundo Figueiredo (2014), muitos estudos em economias emergentes que tratam das 

atividades inventivas e inovadoras têm classificando-as em termos de grau de novidade 

tecnológica. Em um extremo estão as inovações que estão próximas de serem 

consideradas puramente imitações e no outro estão as inovações fundamentalmente 

diferentes de qualquer coisa atualmente existente (OECD, 2005).  

 

O desempenho operacional refere-se à mensuração de parâmetros técnicos específicos 

de cada indústria, como produtividade, qualidade do processo, qualidade dos produtos, 

etc. O desempenho ambiental tem sido baseado em tecnologias do tipo “ganha-ganha” 

que reduzem os custos e danos ambientais, tais como economia de energia, redução de 

emissão de poluentes, etc. (Figueiredo, 2014). A melhoria no desempenho operacional é 

de grande importância para as empresas, sobretudo em economias emergentes, que 

geralmente iniciam com níveis de desempenho muito abaixo dos padrões mundiais. 

Para alcançar esses padrões, elas têm que melhorar seu desempenho mais rapidamente 

do que as empresas que operam na fronteira tecnológica (Figueiredo, 2001). 

 

Com relação aos padrões de crescimento das empresas, Penrose (1959), Chandler, 

(1962) e mais recentemente, Torres-Vargas (2006) e Figueiredo (2014) que demonstram 

o crescimento da empresa por meio da análise da direção do crescimento de mercados e 

produtos. A direção do crescimento de mercados e produtos compreende três categorias: 

(i) integração horizontal, ocorre quando uma empresa aumenta a instalações de uma 

planta já existente, cria uma nova (crescimento orgânico), se funde ou adquire uma 

empresa já existente para aumentar a produção de seus produtos existentes; (ii) 

integração vertical (upstream e downstream), a integração vertical upstream ocorre 

quando uma empresa começa a produzir máquinas, matérias-primas ou outros 

componentes que eram anteriormente fornecidos por outras empresas. Por outro lado, a 

integração vertical downstream ocorre quando uma empresa aprofunda-se em atividades 

a jusante, por exemplo, o acabamento de um produto, a montagem final ou distribuição; 

e (iii) diversificação, que pode ser direta quando envolve a empresa entrar na produção 

de um produto novo, muitas vezes para um novo mercado (Torres-Vargas, 2006) e 
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indireta (spillovers), que ocorre, por exemplo, quando novas empresas surgem a partir 

de pesquisas da empresa e instituições de pesquisa (Figueiredo, 2014).  

 

Portanto, com base nos estudos anteriormente revisados e em relação às questões de 

pesquisas descritas, argumenta-se que empresas que se engajam no desenvolvimento de 

altos níveis de capacidades tecnológicas são suscetíveis a geração de diferentes tipos de 

implicações que podem beneficiar não só a si, mas também a sua indústria e a economia 

como um todo (Bell & Figueiredo, 2012).  

 

Em suma, a partir da base conceitual apresentada nas Seções 3.1, 3.2 e 3.3 foi 

construído o modelo analítico da pesquisa que sustentou a análise das questões 

propostas neste estudo. A Seção a seguir explicita o modelo analítico da pesquisa.  

 

3.5 MODELO ANALÍTICO PREDOMINANTE NA LITERATURA DE ACUMULAÇÃO DE 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

 

Como já apresentado, a pesquisa centra-se no exame de duas variáveis principais: a 

acumulação de capacidades tecnológicas e a aprendizagem tecnológica (mecanismos de 

aprendizagem). Ademais, outras variáveis foram analisadas de forma secundária na 

pesquisa: condições organizacionais (estratégia empresarial) e implicações para a 

performance competitiva da empresa (desempenho inovativo e inventivo e seus 

benefícios, desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança, implicações 

para novos negócios e para a geração de conhecimento para além das fronteiras da 

empresa). A Figura 3 demonstra o foco da pesquisa e retrata o relacionamento entre as 

variáveis a partir do modelo analítico que prevalece na literatura de acumulação de 

capacidades tecnológicas. Dado o caráter indutivo da pesquisa, este modelo serviu de 

orientação para a pesquisa. 
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Figura 3. Modelo analítico que prevalece na literatura de acumulação de capacidades tecnológicas e 

foco da pesquisa 

Aprendizagem 

tecnológica

Mecanismos para 

aquisição, assimilação e 

melhoria/criação de 

conhecimento e 

habilidades para a 

acumulação de 

capacidades 

tecnológicas

Capacidades 

tecnológicas

Níveis, tipos e locus das 

capacidades 

tecnológicas em 

diferentes áreas 

tecnológicas que 

moldaram as trajetórias 

de acumulação de 

capacidades 

tecnológicas intra-

empresariais

Outros fatores influentes

Fatores específicos da firma (ex.: condições organizacionais/estratégia, etc.)

Implicações 

para a 

performance

competitiva

Implementação de 

atividades inventivas e 

inovadoras e seus 

benefícios

Melhoria de 

desempenho 

operacional, ambiental 

e de saúde e segurança;

Implicações para o 

surgimento de novos 

negócios

Foco da pesquisa de tese
 

Fonte: Adaptado de Bell and Figueiredo (2012) e Figueiredo (2014)  

 

Reconhece-se que o processo de acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras é 

influenciado por diferentes fatores de diferentes níveis, que incluem, segundo Bell and 

Figueiredo (2012), fatores em nível de empresa como a liderança (ex.: Kim, 1998; 

Marcelle, 2004), a propriedade nacional ou internacional (ex.: Quadros & Consoni, 

2009), fatores em nível de indústria como os sistemas setoriais de inovação (ex.: 

Malerba, 2002), natureza da tecnologia (ex.: Dantas, 2006; Urzúa, 2013), instituições 

(ex.: Dantas, 2006), fatores econômicos e globais (ex.: Murmann, 2003), entre outros. 

Porém, esta pesquisa de tese não tem a intenção de analisar esses fatores. Foi examinado 

de maneira secundária as condições organizacionais (estratégias da empresa) e as 

implicações para a performance competitiva da empresa, geradas pela acumulação de 

capacidades tecnológicas. Esta pesquisa, portanto, se limita ao profundo entendimento 

da acumulação de capacidades tecnológicas e de suas fontes (mecanismos de 

aprendizagem) que determinam a trajetória tecnológica. 
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3.6 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUCTOS DA PESQUISA 

 

O objetivo desta Seção é apresentar a operacionalização da pesquisa. Primeiramente, a 

Seção 3.6.1 apresenta a operacionalização da mensuração das capacidades tecnológicas 

na indústria de mineração. A Seção também justifica a razão da não utilização exclusiva 

de indicadores convencionais de mensuração de capacidades tecnológicas. A Seção 

3.6.2 apresenta a taxonomia para exame dos mecanismos de aprendizagem tecnológica. 

Por fim, mesmo não sendo o foco desta pesquisa a Seção 3.6.3 apresenta a 

operacionalização das implicações da acumulação de capacidades tecnológicas 

inovadoras para a performance competitiva da empresa. 

 

3.6.1 Acumulação de Capacidades Tecnológicas 

 

Esta Seção apresenta a operacionalização da aferição de capacidades tecnológicas na 

indústria de mineração. Primeiramente, na Seção 3.6.1.1 justifica-se a razão da não 

utilização exclusiva de indicadores convencionais de mensuração de capacidade 

tecnológica.  Em seguida, na Seção 3.6.1.2 é apresentada a escala utilizada para a 

mensuração das capacidades tecnológicas de produção e inovação na VALE. 

 

3.6.1.1 Por que os indicadores convencionais de mensuração de capacidades 

tecnológicas inovadoras não são suficientes para esta pesquisa? 

 

Os indicadores convencionais de mensuração de capacidades tecnológicas estão 

relacionados à pesquisa e desenvolvimento (P&D) e patentes. Por exemplo, número de 

pessoas alocadas nos laboratórios de P&D, número de qualificações formais desses 

indivíduos, investimentos realizados sobre o pessoal alocado nos laboratórios de P&D, 

gastos envolvidos nas atividades de P&D, intensidade de registro de patentes, e 

combinações de indicadores de P&D, patentes, gastos em educação, e estatísticas de 

pessoal de engenharia (Figueiredo, 2001). Estes indicadores são úteis pois: (i) se 

apresentam como um modelo com característica genérica, permitindo que seja aplicado 

em diferentes contextos; (ii) possibilitam a aplicação de questionários de maneira 

periódica e contínua, muitas vezes com levantamentos de informação mais rápidos que 

outras formas de mensuração; e (iii) este modelo de mensuração já está replicado e 

popularizado entre diversos países (Figueiredo, 2001). 
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Contudo, há situações em que estes indicadores apresentam limitações. Essas limitações 

são justificadas pelo fato dessas medidas: (i) não descreverem em detalhe as trajetórias 

de acumulação de capacidade tecnológica; (ii) não capturarem especificidades e nuanças 

intraorganizacionais, negligenciando heterogeneidades de desempenho em diferentes 

atividades tecnológicas; (iii) terem uma abordagem estática (snap-shot) e focada em 

períodos curtos; e (iv) utilizarem uma lógica que negligencia atividades como imitação, 

cópia, adaptação, experimentação, adoção de novos produtos, processos e arranjos 

organizacionais (Lall, 1992; Bell & Pavitt, 1993; 1995; Figueiredo, 2001). 

 

Ademais, indicadores relativos às atividades de P&D e de patentes são apenas 

suficientes em alguns setores industriais geralmente de países tecnologicamente 

avançados, onde as empresas já apresentam níveis aprofundados de capacidades 

tecnológicas inovadoras. Logo, a aplicação exclusiva desses indicadores para empresas 

em economias emergentes, que muitas vezes não possuem níveis sofisticados de 

capacidades tecnológicas inovadoras para conduzir atividades de P&D e patentes, seria 

irrelevante (Lall, 1992; Bell & Pavitt, 1993, 1995; Figueiredo, 2001). Segundo Coombs 

and Bierly (2006) a utilização exclusivamente de indicadores convencionais de 

capacidades tecnológicas é também insuficiente para empresas de economias avançadas. 

 

Portanto, para esta pesquisa utilizou-se um modelo de análise que capta os diferentes 

graus de atividades inovadoras, e também leva em consideração indicadores de P&D e 

patentes para compreender a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas. Esse 

tipo de modelo tem se apresentado viável, pois outros pesquisadores já o utilizaram com 

sucesso para traçar trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas (ex.: Ariffin, 

2000; Dantas & Bell, 2011; Figueiredo, 2016). A próxima Seção apresenta a escala para 

aferição das capacidades tecnológicas para a indústria de mineração utilizada nesta 

pesquisa. 

 

3.6.1.2   Escala de capacidades tecnológicas e sua aplicação na indústria de mineração 

 

Para a análise de acumulação das capacidades tecnológicas inovadoras, foi utilizada 

uma estrutura inspirada em Lall (1992), Figueiredo (2001) e Urzúa (2013). Lall (1992) 

criou um modelo no qual as capacidades tecnológicas de uma empresa são 
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categorizadas por funções e sugere que a acumulação é processada a partir das 

categorias mais simples para as mais complexas. Posteriormente, Figueiredo (2001) 

adaptou empiricamente o modelo proposto por Lall e outros autores para melhor 

explicitar as diferenças entre empresas da indústria siderúrgica, em termos da maneira e 

taxa (tempo) de acumulação de capacidades tecnológicas. Urzúa (2013), por sua vez, 

criou uma taxonomia específica para a indústria de conhecimento intensivo em serviços 

de mineração (KIMS), que devido à proximidade entre este setor e a indústria de 

mineração, serviu de inspiração para a taxonomia aqui desenvolvida, pois muitas 

atividades desenvolvidas por fornecedores muitas vezes são realizadas dentro das 

empresas mineradoras pelas próprias mineradoras. 

 

O Quadro 1 apresenta a escala de mensuração de capacidades tecnológicas na indústria 

de mineração com exemplos ilustrativos das atividades que expressam as funções (áreas 

tecnológicas), os níveis e tipos de capacidade tecnológica, este último diferenciado em 

capacidade de produção e capacidade de inovação. A primeira refere-se à capacidade 

para usar e operar tecnologias existentes, a última refere-se à capacidade para gerar e 

gerenciar a mudança técnica (Ariffin, 2000). 

 

As funções ou áreas tecnológicas da mineração para esta proposta de pesquisa são: (i) 

pesquisa e prospecção, que inclui atividades que conduzem à descoberta de recursos e 

de estudos de depósitos minerais; (ii) lavra, que consiste nas atividades de remoção do 

mineral de interesse da rocha hospedeira ou matriz; e (iii) processamento mineral, que 

envolve separar o mineral dos resíduos, removendo as impurezas para posterior 

refinamento. 

 

Já os níveis de capacidades tecnológicas estão associados com o grau de novidade e 

complexidade das atividades tecnológicas que as empresas podem desempenhar. 

Baseando-se em Figueiredo (2001), Bell and Figueiredo (2012) e Urzúa (2013) os 

níveis são:  

Nível 1 – Produção básica: Capacidade para usar tecnologias existentes com grau de 

eficiência e qualidade local. 

Nível 2 – Produção avançada: Capacidade para usar tecnologias existentes com base 

em níveis globais de eficiência e qualidade. 
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Nível 3 – Inovação básica: Capacidade para implementar atividades tecnológicas a 

base de pequenas adaptações e melhorias de tecnologias existentes.  

 Nível 4 – Inovação intermediária: Capacidade para implementar atividades 

inovadoras de natureza incremental a partir de mudanças complexas geralmente baseada 

em engenharia e de estratégia tecnológica de seguidor.  

Nível 5 – Inovação avançada: Capacidade para implementar atividades inovadoras de 

natureza similar aos líderes globais em inovação dentro de uma trajetória tecnológica 

existente.  

Nível 6 – Inovação de liderança mundial: Capacidade de implementar atividades 

inovadoras em tecnologias com grau de novidade mundial e que provocam impacto 

disruptivo no modelo de negócio, ambiente competitivo ou abrem oportunidades para 

entrada em novos negócios e/ou abrem novos segmentos na fronteira tecnológica 

internacional de inovação (novas trajetórias). 

 

Cabe ressaltar que a escala do Quadro 1 foi adaptada dos modelos originais à indústria 

de mineração por meio de evidências fornecidas por empresas do setor, professores e 

pesquisadores da área mineral, além de materiais técnicos sobre a indústria de 

mineração. Para a validação final da métrica foram realizadas adaptações a partir de: (i) 

discussão junto a professores da área de mineração; (ii) discussão junto a colaboradores 

e ex-colaboradores de empresas mineradoras como: VALE, Votorantim Metais, BHP 

Billiton (subsidiária do Chile) e Rio Tinto e profissionais de empresas fornecedoras, 

como a HP e a 3M; e (iii) das evidências coletadas e do conhecimento adquirido pelo 

pesquisador após a realização final das atividades de campo e de levantamento de dados 

secundários.  

 

Além disso, o fato da métrica de mensuração apresentar níveis ou estágios de 

acumulação de capacidades tecnológicas, não se assume que todas as organizações 

construam suas capacidades tecnológicas de forma linear ou sequenciada. A métrica de 

mensuração de capacidades tecnológicas provê a base para descrever duas trajetórias de 

desenvolvimento tecnológico: a primeira relacionada a capacidade de produção e a 

segunda relacionada a capacidade de inovação. Com vista a calibrar os níveis de 

capacidade tecnológica o Quadro 2 apresenta uma equivalência entre a métrica de 

mensuração de capacidades tecnológicas desta pesquisa e da pesquisa de Urzúa (2013). 
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Quadro 1. Escala para mensuração das capacidades tecnológicas  

Tipos e Níveis de Capacidades 

Tecnológicas 

 

Áreas tecnológicas e atividades relacionadas 

Prospecção e Pesquisa Mineral Lavra Processamento mineral 
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Nível 6 – Capacidade de 

Inovação de Liderança 

Mundial 

Capacidade para realizar 
atividades inovadoras e/ou 

criar tecnologias de ponta 

(cutting-edge innovation) 
novas para o mundo 

Capacidade para realizar atividades inovadoras e/ou criar 
novas tecnologias em prospecção e pesquisa mineral à base 

de P&D básico e aplicado realizado internamente ou em 

parceria com grau de novidade mundial e que provocam 
impacto disruptivo no modelo de negócio, ambiente 

competitivo ou abrem oportunidades para entrada em novos 

negócios, como por exemplo: Pesquisa básica relacionada a 
sistemas de interpretação geológica; P&D básico em 

inversão 3D para a exploração mineral. 

Capacidade para realizar atividades inovadoras e/ou criar 
novas tecnologias em lavra à base de P&D básico e 

aplicado realizado internamente ou em parceria com grau 
de novidade mundial e que provocam impacto disruptivo no 

modelo de negócio, ambiente competitivo ou abrem 

oportunidades para entrada em novos negócios, como por 
exemplo: Pesquisa básica para novos sistemas de 

perfuração de rochas; P&D básico em sistema a laser para 

perfuração de rochas; P&D básico em lixiviação in situ; 
P&D básico em tecnologias de automação. 

Capacidade para realizar atividades inovadoras e/ou criar 
novas tecnologias em processamento mineral à base de P&D 

básico e aplicado realizado internamente ou em parceria com 

grau de novidade mundial e que provocam impacto disruptivo 
no modelo de negócio, ambiente competitivo ou abrem 

oportunidades para entrada em novos negócios, como por 

exemplo: P&D básico em nanotecnologia; P&D básico em 
modelagem e simulação do comportamento de partículas 

durante o processo de flotação; P&D básico em biolixiviação. 

Nível 5 – Capacidade de 

inovação avançada 

Capacidade para realizar 
atividades inovadoras de 

natureza similar aos líderes 

globais 

Capacidade para realizar modificações complexas e/ou criar 
novas tecnologias à base de P&D aplicado realizado 

internamente ou em parceria em tecnologias de prospecção 
e pesquisa mineral, como por exemplo: P&D aplicado para 

geração de modelos prospectivos; P&D aplicado em 

metodologias de exploração mineral. 

Capacidade para realizar modificações complexas e/ou criar 
novas tecnologias à base de P&D aplicado realizado 

internamente ou em parceria em tecnologias de lavra, como 
por exemplo: P&D aplicado em fragmentação de rochas; 

P&D aplicado em implementação de equipamentos 

autônomos. 

Capacidade para realizar modificações complexas e/ou criar 
novas tecnologias à base de P&D aplicado realizado 

internamente ou em parceria em tecnologias de 
processamento mineral, como por exemplo: P&D aplicado 

para desenvolvimento de novos tipos de pelotas; P&D 

aplicado em técnicas de caracterização mineral.  

Nível 4 – Capacidade de 

Inovação Intermediária 

Capacidade para realizar 
atividades melhorias e 

modificações complexas de 

natureza incremental  

Capacidade para realizar modificações complexas e/ou criar 

novas tecnologias de prospecção e pesquisa mineral a partir 
de atividades de desenvolvimento baseado em engenharia e 

experimentações realizadas internamente ou em parcerias, 

como por exemplo: adaptação e implementação baseada em 
engenharia de tecnologia de perfuração; adaptações e 

experimentações de metodologias de gerenciamento de 

projetos minerais. 

Capacidade para realizar modificações e/ou criar novas 
tecnologias de lavra a partir de atividades de 

desenvolvimento baseado em engenharia e 

experimentações realizadas internamente ou em parcerias, 
como por exemplo: adaptação e implementação baseada em 

engenharia de equipamentos de transporte de minérios. 

Capacidade para realizar modificações e/ou criar novas 
tecnologias de processamento mineral a partir de atividades 

de desenvolvimento baseado em engenharia e 
experimentações realizadas internamente ou em parcerias, 

como por exemplo: realização de atividades de 

dimensionamento de usinas baseadas em engenharia; 

desenvolvimento e implantação de rota SAG. 

Nível 3 – Capacidade de 

Inovação Básica 

Capacidade para implementar 

atividades tecnológicas a 
base de pequenas adaptações 

e melhorias em tecnologias 

dominantes. 

Capacidade para realizar pequenas adaptações/melhorias 
internamente ou em parceria em tecnologias de prospecção 
e pesquisa mineral, como por exemplo: pequenas 

adaptações na análise interpretativa de método por 

escavações, melhoria no conteúdo programático e 
interpretativo de métodos de prospecção e pesquisa mineral. 

Capacidade para realizar pequenas adaptações/melhorias 
internamente ou em parceria em tecnologias de lavra, como 

por exemplo: pequenas melhorias nos equipamentos de 
lavra como escavadeiras e caminhões por meio de 

atividades de manutenção.  

Capacidade para realizar pequenas adaptações/melhorias 
internamente ou em parceria em tecnologias de 

processamento mineral, como por exemplo: melhorias no 

balanço metalúrgico; melhorias nas atividades de moagem. 
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Nível 2 – Capacidade de 

Produção Avançada 

Capacidade para usar 
tecnologias existentes com 

base em níveis globais de 

eficiência e qualidade. 

Capacidade de executar atividades operacionais de 
prospecção e pesquisa mineral baseadas em tecnologias 

dominantes com níveis globais de eficiência e qualidade, 
como por exemplo: condução da pesquisa mineral a partir 

da caracterização de ambiente metalogenético tendo como 

base o contexto geológico, geotectônico, geoquímico e/ou 
geofísico de uma área. 

Capacidade de executar atividades operacionais de lavra 
baseadas em tecnologias dominantes com níveis globais de 

eficiência e qualidade, como por exemplo: uso de 
equipamentos e processos adequados à escala de lavra 

estabelecida; realização das atividades de lavra atendendo 

às normas ambientais e de qualidade estabelecidas por 
certificação.  

Capacidade de executar atividades operacionais de 
processamento mineral baseadas em tecnologias dominantes 

com níveis globais de eficiência e qualidade, como por 

exemplo: realização de atividades de processamento mineral 

com controle da qualidade do minério e atendimento das 

especificações dos clientes. 

Nível 1 – Capacidade de 

Produção Básica 

Capacidade para usar 

tecnologias existentes com 
grau de eficiência e qualidade 

local. 

Capacidade de realizar atividades operacionais de 
prospecção e pesquisa mineral baseadas em tecnologias 

dominantes (não há alcance de níveis de eficiência e 

qualidade globais), como por exemplo: condução da 
pesquisa mineral a partir de um forte indício geológico tipo 

associação litológica ou ocorrências existentes nas 

proximidades de uma jazida ou mina. 

Capacidade de realizar atividades operacionais de lavra 
baseadas em tecnologias dominantes (não há alcance de 

níveis de eficiência e qualidade globais), como por 
exemplo: realização de atividades de perfuração e desmonte 

de maneira não padronizada. 

Capacidade de realizar atividades operacionais de 
processamento mineral baseadas em tecnologias dominantes 

(não há alcance de níveis de eficiência e qualidade globais), 
como por exemplo: uso de processo de britagem sem 

atendimento padronizado das especificações dos clientes. 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2001) e Urzúa (2013). Elaboração própria baseada em dados da pesquisa.
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Quadro 2. Comparação da métrica de mensuração dos níveis de capacidade tecnológica em Urzúa 

(2013) e nesta pesquisa 

Métrica de Mensuração dos Níveis de 

Capacidades Tecnológicas em Urzúa 

(2013) 

Métrica de Mensuração dos Níveis de Capacidades 

Tecnológicas nesta Pesquisa 

Nível 1 

 Operador de tecnologia existente; 

 Gerenciamento rotineiro de produção de 

bens / serviços. 

Nível 1 

Capacidade para usar tecnologias existentes com grau de 

eficiência e qualidade local. 

Nível 2 

 Usuário avançado de tecnologias 

existentes; 

 

 Gerenciamento e controle de processos, 

incluindo pequenas melhorias. 

 

Nível 2 

Capacidade para usar tecnologias existentes com base em 

níveis globais de eficiência e qualidade. 

Nível 3 

Capacidade para implementar atividades tecnológicas a 

base de pequenas adaptações e melhorias de tecnologias 

existentes. 

Nível 3 

 Instalação de equipamentos / 

tecnologias de ponta; 

 

 Melhoria incremental da qualidade e 

pequenas adaptações; 

 

 

 Alteração do estoque existente através 

de suporte tecnológico e serviços de 

engenharia; 

 Desenvolvimento de curto prazo de 

produto / processo. 

Nível 2 

Capacidade para usar tecnologias existentes com base em 

níveis globais de eficiência e qualidade. 

Nível 3 

Capacidade para implementar atividades tecnológicas a 

base de pequenas adaptações e melhorias de tecnologias 

existentes. 

Nível 4 

Capacidade para implementar atividades tecnológicas a 

base de pequenas adaptações e melhorias de tecnologias 

existentes. 

Nível 4 

 Design e engenharia de produto / 

processo; 

 

 

 Desenvolvimento a médio prazo do 

produto / processo e protótipos. 

Nível 4 

Capacidade para implementar atividades tecnológicas a 

base de pequenas adaptações e melhorias de tecnologias 

existentes. 

Nível 5 

Capacidade para implementar atividades inovadoras 

próximas da fronteira tecnológica internacional dentro de 

uma trajetória tecnológica existente. 

Nível 5 

 Desenvolvimento de pesquisa de longo 

prazo; 

 Pesquisa básica. 

Nível 6 

Capacidade de implementar atividades inovadoras com 

base em P&D de classe mundial para empurrar ou abrir 

novos segmentos na fronteira tecnológica internacional de 

inovação. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Urzúa 

 

Conforme apresentado no Quadro 2, esta pesquisa adapta e expande a métrica de 

mensuração dos níveis de capacidades tecnológicas de Urzúa (2013) apresentando uma 

classificação mais ampliada das atividades relacionadas à capacidade de produção 

(Níveis 1 e 2) e das atividades tecnológicas próximas a fronteira de inovação (Nível 5 e 

6). Devido a essa ampliação a métrica de mensuração dos níveis de capacidade 
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tecnológica aqui proposta apresenta 6 (seis) níveis, enquanto o trabalho de Urzúa (2013) 

apresenta 5 (cinco) níveis. Além disso, o trabalho de Urzúa utilizou duas funções para 

análise dos níveis de capacidade tecnológica: (i) processo de produção de produtos / 

serviços; e (ii) produtos / serviços, enquanto esta pesquisa utilizou 3 (três) áreas 

tecnológicas: (i) prospecção e pesquisa mineral; (ii) lavra; e (iii) processamento mineral. 

É importante ressaltar aqui que diferentemente deste trabalho que está focado em 

empresas de mineração, o trabalho de Urzúa (2013) analisou empresas fornecedoras da 

mineração. 

 

3.6.2 Aprendizagem Tecnológica (mecanismos de aprendizagem) 

 

A operacionalização da aprendizagem neta pesquisa foi realizada por meio dos diversos 

mecanismos de aprendizagem que as empresas utilizam para adquirir, assimilar e 

melhorar/criar conhecimento para construção de capacidades tecnológicas. Em outras 

palavras, a aprendizagem tecnológica foi operacionalizada nesta pesquisa por meio da 

identificação e caracterização dos mecanismos de aprendizagem utilizados pela 

empresa.  

 

Os mecanismos de aprendizagem podem ser classificados em dois tipos: (i) 

intraorganizacionais; e (ii) interorganizacionais. O primeiro refere-se aos mecanismos 

de aprendizagem que ocorrem internamente à empresa; o segundo trata-se daqueles que 

envolvem a empresa e outras organizações. Características que podem ser encontradas 

nos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais são: (i) variedade; e (ii) 

impactos gerados para a acumulação de capacidades tecnológicas. Já para os 

mecanismos de aprendizagem interorganizacionais são: (i) variedade; (ii) parceiros; (iii) 

direção e origem dos fluxos de conhecimento envolvidos; e (iv) impactos gerados na 

acumulação de capacidades tecnológicas.  

 

A variedade refere-se à forma dos mecanismos de aprendizagem utilizados para 

adquirir, assimilar, combinar, gerar e transferir conhecimentos que contribuem para a 

acumulação de capacidades tecnológicas. A variedade foi mensurada em termos da 

existência/inexistência de um mecanismo de aprendizagem. Estes podem ser: (i) 

intraorganizacionais, como por exemplo, treinamentos internos; e (ii) 
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interorganizacionais como P&D em parceria. O Quadro 3 apresenta algumas variedades 

de mecanismos de aprendizagem. 

 

Quanto aos impactos gerados na acumulação de capacidades tecnológicas, estes 

referem-se inicialmente às novas atividades tecnológicas que a empresa passou a 

realizar e que foram substanciadas pelos mecanismos de aprendizagem. As atividades 

tecnológicas incluem qualquer tipo de atividade que contribui para o reforço ou 

acúmulo de novas capacidades tecnológicas da empresa. As atividades tecnológicas 

desenvolvidas são distintas de acordo com seus níveis de complexidade e novidade. No 

extremo inferior da complexidade e novidade, estão às atividades que são relativamente 

simples e estão associadas a atividades de produção, que representam, por exemplo, 

capacidade de produção básica (Nível 1). No extremo superior de complexidade e 

novidade estão, por exemplo, atividades de P&D que geram inovações com caráter de 

novidade para o mundo, como por exemplo, capacidade de inovação de liderança 

mundial (Nível 6) (ver Quadro 1) (Dantas, 2006). A combinação de diferentes 

mecanismos de aprendizagem corrobora a acumulação de diferentes níveis de 

capacidade tecnológica. 

 

Tipo de parceiro refere-se à organização ou organizações que estão realizando o 

mecanismo de aprendizagem de forma conjunta com a empresa em análise, por 

exemplo, universidades, fornecedores, competidores, entre outros. 

 

A direção refere-se ao curso predominante dos fluxos de conhecimento e envolvem a 

empresa em análise e outras organizações (parceiros). A direção dos fluxos pode se dar 

de forma unidirecional, bidirecional, e unilateral reversa (Ariffin 2000; Dantas & Bell, 

2011). Fluxos unidirecionais são aqueles em que a direção predominante é unilateral do 

parceiro para a empresa em análise. Fluxos bidirecionais envolvem trocas de 

conhecimento nos dois sentidos entre a empresa em análise e os parceiros. E, fluxos 

unidirecionais reversos ocorrem quando os fluxos de conhecimento são possuem 

direção predominante unilateral da empresa em análise para o parceiro.  

 

A origem dos fluxos refere-se à identificação da fonte do fluxo de conhecimento, por 

exemplo: (i) fornecedor; (ii) universidade; (iii) competidor; e (iv) a própria empresa em 
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análise, entre outros (Dantas, 2006). O Quadro 4 apresenta algumas caraterísticas dos 

mecanismos de aprendizagem. 

 

Destaca-se que na análise das evidências empíricas, nem todos esses mecanismos de 

aprendizagem e características foram abordados em todas as funções e em todos os 

períodos, sendo apenas revelado o que emergiu das evidências do campo. Portanto, os 

mecanismos de aprendizagem e suas características, demonstradas nos Quadros 3 e 4, 

serviram de guia para a interpretação do papel da aprendizagem tecnológica na 

acumulação de capacidades tecnológicas. 

 

Quadro 3. Variedades de mecanismos de aprendizagem que serviram de guia para a pesquisa 

Variedade de 

mecanismos de 

aprendizagem 

Descrição do processo de aprendizagem tecnológica 

Contratação de expertise 

Processos para obter acesso a novos conhecimentos por meio da 

contratação de profissionais ou especialistas para produção, P&D, 

processos organizacionais e gerenciais, e/ou para desenvolver projetos.  

Treinamento 

A concepção e/ou participação em treinamentos, seminários, visitas 

técnicas, cursos e aulas para a operação de tecnologias, utilização de 

novos processos, incorporação de novas técnicas ou para a realização de 

atividades inovadoras. Podem ser realizados internamente ou em parceria 

com universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e etc. 

Assistência técnica e 

consultoria 

A prestação e/ou recebimento de assistência técnica, consultoria ou 

auditoria em matérias-primas, produtos, processos, software, sistemas, 

equipamentos, máquinas, laboratórios e tecnologias.  

Testes e experimentações 

Realização de atividades no chão de fábrica ou no campo, baseado em 

tentativa e erro, para a realização de melhorias incrementais em matérias-

primas, produtos, processos, software, sistemas, equipamentos, máquinas 

e tecnologias. Este processo pode ser realizado de forma individual ou em 

parceria com universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e etc. 

Desenvolvimento e 

engenharia / 

Desenvolvimento 

baseado em engenharia 

Realização de atividades de engenharia, engenharia reversa e projetos para 

concepção e desenvolvimento de matérias-primas, produtos, processos, 

software, sistemas, equipamentos, máquinas e tecnologias. Este processo 

pode ser realizado de forma individual ou em parceria com universidades, 

institutos de pesquisa, fornecedores e etc. 

Arranjos organizacionais 
Refere-se à criação de estruturas gerenciais que dão suporte ao 

desenvolvimento de atividades inovadoras. 

P&D aplicado (curto 

prazo) 

Realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento para criação de 

novas matérias-primas, produtos, processos, softwares, sistemas, 

equipamentos, máquinas e tecnologias. Este processo pode ser realizado 

de forma individual ou em parceria com universidades, institutos de 

pesquisa, fornecedores e etc. 

P&D básico (longo 

prazo) 

Realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento para explorar 

novos campos científicos, criação de conhecimento científico e 

tecnológico capaz de gerar tecnologias disruptivas que permitem a entrada 

em novas trajetórias tecnológicas e/ou criação de novos negócios. Este 

processo pode ser realizado de forma individual ou em parceria com 

universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e etc. 

Fonte: Adaptado de Dantas (2000); Figueiredo (2011), Yoruk (2009), Bell and Figueiredo (2012), 

Figueiredo et al. (2013) e Gonzalez (2016) 
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Quadro 4. Algumas características dos mecanismos de aprendizagem que serviram de guia para a pesquisa 

Tipo de mecanismo de 

aprendizagem 
Variedade Impactos 

Intraorganizacionais 

referem-se aos mecanismos 

de aprendizagem que 

ocorrem internamente à 

empresa. 

Refere-se à forma como os mecanismos de 

aprendizagem ocorrem internamente à empresa. 

Por exemplo: treinamento, desenvolvimento e 

engenharia, P&D. 

 

Refere-se às novas atividades tecnológicas que a empresa passou a realizar 

e que foram substanciadas pelos mecanismos de aprendizagem. As 

atividades tecnológicas incluem qualquer tipo de atividade que contribui 

para o reforço ou acúmulo de novas capacidades tecnológicas da empresa. 

Tipo de mecanismo de 

aprendizagem 
Variedade Parceiro Direção e origem 

Impactos para a acumulação de capacidades 

tecnológicas 

Interorganizacionais 

referem-se aos mecanismos 

de aprendizagem que 

envolvem a empresa e 

outras organizações. 

 

Refere-se à forma como os 

mecanismos de 

aprendizagem que ocorrem 

em parceria entre a 

empresa em análise e 

outras organizações. 

Por exemplo: contratação 

de expertise, treinamento, 

desenvolvimento e 

engenharia, 

P&D. 

 

 

Refere-se à organização 

ou organizações que 

estão realizando o 

mecanismo de 

aprendizagem de forma 

conjunta com a empresa 

em análise. 

Por exemplo: 

universidades, 

fornecedores, 

competidores, entre 

outros. 

 

 

 

Direção refere-se ao 

curso predominante dos 

fluxos de conhecimento 

e envolvem a empresa 

em análise e outras 

organizações (parceiros). 

Por exemplo: 

unidirecional, 

bidirecional e 

unidirecional reverso. 

 

A origem dos fluxos 

refere-se à identificação 

da fonte do fluxo de 

conhecimento. Por 

exemplo: 

fornecedor, 

universidade, 

competidor, a própria 

empresa em análise. 

Refere-se às novas atividades tecnológicas que 

a empresa passou a realizar e que foram 

substanciadas pelos mecanismos de 

aprendizagem. As atividades tecnológicas 

incluem qualquer tipo de atividade que 

contribui para o reforço ou acúmulo de novas 

capacidades tecnológicas da empresa. A 

combinação de diferentes mecanismos de 

aprendizagem corrobora a acumulação de 

diferentes níveis de capacidade tecnológica. 

 

Fonte: Adaptado de Iansiti & Clark (1994), Ariffin (2000), Yoruk (2009), Figueiredo (2001), Dantas & Bell (2011) e Figueiredo et al., (2013) 
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3.6.3 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas para a 

Performance Competitiva das Empresas 

 

Esta Seção apresenta a operacionalização das implicações geradas pela acumulação de 

capacidades tecnológicas inovadoras para a performance competitiva da empresa. Cabe 

destacar que não é o foco da pesquisa investigar as implicações das capacidades 

tecnológicas, porém as mesmas foram analisadas de forma complementar.  

 

À luz dos estudos de Torres-Vargas (2006) e Figueiredo (2014) a operacionalização das 

implicações para a performance competitiva da empresa geradas pela acumulação de 

capacidade tecnológica se deu em termos de: (i) desempenho inovativo e inventivo e 

seus benefícios; (ii) desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança; (iii) 

implicações para novos negócios; e (iv) implicações para geração de conhecimento para 

além das fronteiras da firma. 

 

Baseando-se em Figueiredo (2014) o desempenho inovativo e inventivo refere-se a 

atividades inovadoras que geram benefícios concretos para as empresas e podem ser 

como: (i) implementação de atividades inventivas, medidas em termos de patentes, 

protótipos, etc.; e (ii) implementação de inovações. Estas foram classificadas com grau 

de novidade mundial e local. 

 

Associados à implementação de inovações estão os benefícios gerados por estas 

inovações, ou seja, a sua implicação para o desempenho operacional, ambiental e de 

saúde e segurança. O desempenho operacional refere-se à mensuração de parâmetros 

técnicos específicos de cada indústria, como produtividade, qualidade do processo, 

qualidade dos produtos, etc. (Figueiredo, 2014). O desempenho ambiental tem sido 

baseado em tecnologias do tipo “ganha-ganha” que reduzem os custos e danos 

ambientais, tais como economia de energia, redução de emissão de poluentes, etc. 

(Figueiredo, 2014). O desempenho em saúde e segurança relaciona-se a garantia da 

integridade física e da saúde dos empregados (ex.: redução de acidentes de trabalho, 

redução de afastamentos). Indicadores que auxiliaram na avaliação do desempenho 

operacional e ambiental estão baseados no estudo de Nader, Tomi e Passos (2012) que 

identifica indicadores-chave de desempenho utilizados na indústria de mineração 

(Quadro 5). Estes indicadores foram diferenciados por áreas tecnológicas. 
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Quadro 5. Exemplos de indicadores de desempenho operacional e ambiental  

Áreas 

Tecnológicas 

da empresa 

Exemplos de Indicadores Operacionais* Exemplos de Indicadores 

Ambientais* 

Pesquisa e 

Prospecção 

 Aumento da razão entre a suficiência de reserva e a 

quantidade de minério liberado (produção), essa 

razão indica o tempo necessário para as reservas se 

esgotarem (tempo);  

 Aumento do percentual de atendimento do plano 

anual de prospecção (%); 

  Aderência ao orçamento planejado (%);  

 Aumento da produtividade da mão de obra total 

(mão de obra direta e mão de obra indireta) 

(produção/hora);  

 Aumento dos valores de reservas (provadas e 

prováveis) (toneladas). 

 Diminuição do número 

de não conformidades de 

meio ambiente, refere-se 

à diminuição do número 

de não atendimento aos 

critérios políticos-

ambientais e de sistema 

de gestão ambiental da 

empresa; 

 Diminuição do custo da 

energia (R$). 

Lavra 

 Diminuição da taxa de falha (produção/falha); 

 Diminuição de taxa de desligamento forçado: é uma 

medida da probabilidade de uma unidade geradora 

não estar disponível devido a desligamentos forçados 

(probabilidade); 

 Aumento da disponibilidade física de equipamentos: 

disponibilidade é o percentual de tempo que um 

equipamento ou instalação ficou à disposição para o 

desempenho de sua função nominal (%); 

 Diminuição da distância média de transporte (m);  

 Diminuição do índice de horas extras de 

manutenções (manutenções/total de horas de 

manutenção).  

 Redução na emissão de 

CO2 (toneladas 

métricas); 

 Diminuição do número 

de não conformidades de 

meio ambiente, refere-se 

à diminuição do número 

de não atendimento aos 

critérios políticos-

ambientais e de sistema 

de gestão ambiental da 

empresa. 

 Redução no consumo de 

água. 

Processamento 

mineral 

 Aumento da recuperação mássica: representa o que é 

recuperado do material inicial, sendo relativa à 

quantidade de minério na saída da mina (%); 

 Aumento da recuperação metalúrgica: representa a 

porcentagem de recuperação dos minérios 

descartados no rejeito do processo (%); 

 Aumento da produtividade da mão de obra total 

(produção/hora); 

 Aumento do coeficiente de qualidade das matérias-

primas. 

 Diminuição do custo 

unitário de meio 

ambiente (R$); 

 Diminuição do consumo 

específico de energia 

(kWh). 

 Redução no consumo de 

água. 

 Redução de resíduos. 

* Os indicadores são apresentados a partir de uma leitura que demonstra implicações positivas para a 

competitividade da empresa. 

Fonte: Adaptado de Nader et al. (2012) 

 

No que tange às implicações para novos negócios, buscou-se identificar oportunidades 

geradas para entrada em novos negócios tanto pela VALE quanto por empresas 

parceiras. Ressalta-se que as oportunidades avaliadas deveriam ser resultado de 

atividades tecnológicas realizadas ou de capacidades acumuladas pela VALE. 
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Por fim, implicações para geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

foram mensuradas a partir de produções acadêmicas geradas por atividades tecnológicas 

desenvolvidas pela empresa, como por exemplo, teses, dissertações e artigos científicos. 

Ademais, também foram consideradas aqui implicações para formação e qualificação de 

massa crítica. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. CONTEXTO EMPÍRICO DA PESQUISA 

 

Este Capítulo apresenta um breve panorama acerca do contexto empírico no qual esta 

pesquisa foi realizada. A Seção 4.1 apresenta a natureza das indústrias relacionadas a 

recursos naturais. A Seção 4.2 apresenta ideias básicas sobre a indústria de mineração e 

é delimitado o foco da pesquisa. A Seção 4.3 apresenta os principais aspectos 

tecnológicos da indústria de mineração. A Seção 4.4 um panorama da indústria de 

mineração no mundo e no Brasil. Por fim, a Seção 4.5 apresenta a empresa VALE, foco 

do estudo.  

 

4.1 A NATUREZA DAS INDÚSTRIAS RELACIONADAS A RECURSOS NATURAIS 

 

Diferentes compreensões a respeito das indústrias relacionadas a recursos naturais dão 

origem a dois modelos opostos de como as atividades econômicas primárias podem ser 

interpretadas. De um lado as indústrias relacionadas a recursos naturais são vistas como 

um ativo tangível isolado e de outro como um ativo de complexas relações tangíveis e 

intangíveis. 

 

A primeira interpretação - ativo tangível isolado - está relacionada à perspectiva do 

fluxo linear. Neste caso, o sistema de produção é estático, e a atividade econômica é 

fruto da aplicação do estado da arte existente. A indústria se torna meramente extrativa, 

focada em retirar da natureza os elementos necessários para alguma atividade 

econômica situada em uma etapa posterior da cadeia de valor. Não há geração de 

conhecimento, apenas o uso do conhecimento e das técnicas existentes para realizar a 

atividade. A atividade primária nada mais é do que um enclave no sistema econômico: 

possui uma lógica de funcionamento que não cria conexões com outras atividades 

produtivas além do fluxo do bem material em si (Furtado & Urias, 2013). 

 

A segunda interpretação se conecta a perspectiva do fluxo iterativo. Ou seja, o sistema 

de produção é dinâmico, e a atividade econômica é fruto de avanços em diferentes 

campos do conhecimento técnico e científico voltados à solução de problemas 
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colocados pela indústria primária. Essa indústria se torna uma articuladora do fluxo de 

conhecimento de diferentes campos científicos e de soluções técnicas advindas de 

diversas indústrias (Furtado & Urias, 2013). Isso permite a criação de elos que facilitam 

a geração e o fluxo de conhecimento não apenas entre diferentes atividades econômicas, 

mas também entre essas atividades e diferentes organizações de ensino e pesquisa 

(Scott-Kemmis, 2013). 

 

Sendo assim, do ponto de vista da atividade econômica, não importa a atividade em si, 

mas a maneira como essa atividade é executada. Portanto, a riqueza do recurso natural 

está muito menos nele próprio do que nos recursos produtivos que precisam ser 

mobilizados para a sua exploração (Furtado & Urias, 2013).  

 

Esses argumentos reforçam a ideia de que os recursos não são, eles se tornam, vêm a 

ser. E se tornam por ação de esforços e da aplicação sistemática do conhecimento. É o 

conhecimento que produz todos os recursos, mesmo os naturais. Particularmente na 

indústria de mineração, ter uma indústria a partir de uma visão dinâmica e iterativa é 

fundamental para que ela possa cumprir um papel relevante no desenvolvimento de um 

país. Portanto, essa visão sobre os recursos naturais e sobre sua criação pela ação 

humana se desdobra em várias dimensões relevantes e ajuda a compreender como tornar 

mais efetivos os recursos em potencial e a exploração dos recursos existentes (Furtado 

& Urias, 2013; Scott-Kemmis, 2013). 

 

Sendo assim, nesta pesquisa entende-se que a tecnologia é um elemento-chave no 

processo de criação de recursos. O potencial de crescimento e desenvolvimento 

tecnológico e econômico baseado em recursos naturais está relacionado à capacidade de 

gerar conhecimentos científicos e tecnológicos que, ao mesmo tempo, facilitem a 

exploração desses recursos e permeiem outras atividades do sistema econômico. 

Particularmente na mineração, são atividades como prospecção e pesquisa mineral, 

lavra, processamento mineral e logística que incitam a criação de conhecimentos, 

competências, equipamentos, instalações, insumos, energia, combinações de todos esses 

elementos e capacidades de coordenação para explorar o recurso mineral.  
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4.2 INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO: IDEIAS BÁSICAS E FOCO DA PESQUISA 

 

Esta Seção tem como objetivo esclarecer algumas ideias básicas sobre a indústria de 

mineração como aspectos relacionados: (i) a classificação da indústria; (ii) a cadeia de 

valor da mineração; (iii) a tecnologia da indústria; e (iii) aos bens minerais de valor 

econômico que podem ser extraídos por uma mineradora. A partir dessas informações 

delimitaram-se as áreas ou atividades da indústria da mineração analisadas nesta 

pesquisa. 

 

A Classificação da indústria de mineração na proposta de pesquisa aqui apresentada está 

em concordância com o International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities (ISIC) (Department of Economic and Social Affairs, 2008). A 

Seção B do ISIC (exploração de minas e pedreiras ou indústria extrativa) inclui a 

extração de minerais que ocorrem naturalmente como sólidos (carvão e minérios), 

líquidos (petróleo) ou gases (gás natural). Esta Seção também inclui atividades 

complementares que visam beneficiar os materiais brutos, por exemplo, britagem, 

moagem, limpeza, secagem, classificação, concentração de minérios, liquefação de gás 

natural e aglomeração de combustíveis sólidos. 

 

As atividades de mineração são classificadas em divisões, grupos e classes em função 

do principal minério produzido. Divisões 05 e 06 estão preocupadas com a indústria 

extrativa de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás). A divisão 07 inclui a 

mineração de minerais metálicos, realizada por meio de extração subterrânea ou a céu 

aberto, fundos marinhos, etc. Também estão incluídas operações de beneficiamento 

como, britagem, moagem, lavagem, secagem, sinterização, lixiviação, separação por 

gravidade ou operações de flotação. O grupo 071 inclui a extração de metais ferrosos 

(ferro, manganês, níquel, cromo, cobalto, etc.) e o grupo 072 de metais não ferrosos 

(ouro, prata, alumínio, cobre, chumbo, etc.). A classe 0710 inclui extração e 

beneficiamento de metais ferrosos. Desta forma, nesta pesquisa, por uma questão de 

prover maior precisão, se dá ao nome do setor estudado de indústria de mineração 

excluindo-se petróleo e gás (Department of Economic and Social Affairs, 2008). Pavitt 

(1984) desenvolveu uma tipologia das especificidades setoriais quanto às fontes e 

direções do progresso técnico, de acordo com essa tipologia, a indústria de mineração é 
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intensiva em escala, e suas principais fontes de inovação são de departamentos internos 

de engenharia e fornecedores de máquinas e equipamentos.  

 

Cabe aqui diferenciar mineral de minério. Mineral é todo corpo inorgânico de 

composição química e de propriedades físicas definidas, encontrado na crosta terrestre. 

Minério é toda rocha constituída de um mineral ou agregado de minerais contendo um 

ou mais minerais valiosos, possíveis de serem aproveitados economicamente. O mineral 

ou conjunto de minerais não aproveitados de um minério é denominado ganga (Luz & 

Lins, 2004). 

 

Com relação à cadeia de valor da mineração, as principais atividades podem ser 

classificadas em: (i) extrativas, que envolvem pesquisa e prospecção, planejamento e 

lavra; e (ii) de processo, que englobam o processamento ou beneficiamento mineral, 

fundição e refino, outras atividades de adição de valor, e transporte e armazenamento 

(Figura 3). 

 

A etapa de pesquisa e prospecção mineral inclui todas as atividades que conduzem à 

descoberta de recursos que segundo Neto e Rocha (2010) envolvem um conjunto de 

conhecimentos, técnicas e ferramentas relacionados a Mineralogia, Petrografia (Ígnea, 

Metamórfica e Sedimentar), Geologia Estrutural, Cartografia, Depósitos Minerais (ou 

Geologia Econômica), Foto-geologia, Informática Aplicada, Estatística Aplicada (ou 

Geoestatística) e Geotectônica. Entende-se por prospecção e pesquisa mineral a 

execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e determinação 

da exequibilidade de seu aproveitamento econômico. A pesquisa mineral compreende 

atividades como: (i) levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em 

escala conveniente; (ii) estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos 

geofísicos e geoquímicos; (iii) abertura de escavações visitáveis e execução de 

sondagens no corpo mineral; (iv) amostragens sistemáticas; (v) análises físicas e 

químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e (vi) ensaios de 

beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de 

concentrados de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial 

(Vale, 2015c).  

 



64 

 

 

 

Se parece provável que a exploração seja possível segue-se para a fase de planejamento 

com a elaboração de um estudo de viabilidade e de construção da mina. O planejamento 

inclui a construção da mina, a planta de processamento, estradas, ferrovias, linhas de 

esgoto e água e habitação para apoiar a operação. A construção requer a maior 

quantidade de investimento. Essas etapas são fundamentais, pois os lucros nos negócios 

somente serão conseguidos por meio da descoberta e extração de reservas. No entanto, 

para uma descoberta ser considerada “comercial” por parte do investidor, o fluxo de 

caixa esperado deve fornecer um retorno sobre o investimento, que cubra todos os 

royalties, impostos e outros encargos ao governo anfitrião, manutenção do capital e os 

juros de interesse. Como regra geral, os principais fatores que determinam uma 

descoberta comercial são a qualidade, a quantidade descoberta e a localização 

(UNCTAD, 2012). As reservas quantificadas e qualificadas irão: (i) indicar a escala de 

produção viável, considerando o mercado e a vida útil pretendida para a mina; e (ii) 

determinar os processos de beneficiamento e os investimentos e custos necessários para 

extrair e transformar o minério bruto no produto final requerido pelo mercado (Sachs, 

2009). 

 

A etapa de lavra (mineração) consiste na remoção do mineral de interesse da rocha 

hospedeira ou matriz. A etapa de lavra pode ser classificada em dois tipos principais ou 

métodos de extração: lavra de superfície (a céu aberto) e lavra subterrânea. Embora a 

escolha do método dependa do tamanho, da forma e da profundidade do corpo de 

minério, toda a operação envolve os procedimentos básicos de quebra do minério, 

carregamento e transporte para um local de processamento. Quando a atividade 

comercial chegar a um desmantelamento, as atividades de fechamento das minas
1
 

devem ser realizadas. O tempo necessário para fechar uma mina varia de dois a cinco 

anos (UNCTAD, 2012). O Quadro 6 apresenta alguns aspectos da área de lavra no 

Brasil comparado a outros países. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Atividades relacionadas a finalização da exploração de determinada área, que envolvem  a remoção de 

todas as intalações desnecessárias e a implantação de medidas que garantam a segurança e a estabilidade 

da área, incluindo a recuperação ambiental e programas sociais (IBRAM, 2013). 
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Quadro 6. Aspectos da área de lavra (mineração) no Brasil 

 
As minerações a céu aberto fora do Brasil, notadamente nos Estados Unidos, Canadá, África 
do Sul e Australásia, tiveram um desenvolvimento, de modo geral, mais harmônico que no 
Brasil por terem tido muitas delas uma decisão arrojada, desde sua implantação, de utilizar 
equipamentos mais adequados em menor número e de maior porte. No Brasil, a mineração 
sempre foi muito limitada nas decisões para equipar as minas desde o seu início, tendo em 
vista os elevados investimentos necessários para se adquirir os equipamentos mais 
adequados e a pouca capacidade de se levantar os empréstimos externos a juros mais 
baixos. Quase todas as minas brasileiras foram sendo modernizadas com o tempo, 
convivendo-se por longos períodos com os equipamentos existentes, muitas vezes 
inadequados para a nova escala de lavra estabelecida. Com raríssimas exceções foram 
introduzidos equipamentos de última geração nas minas brasileiras, sem que antes tivessem 
sido testados em minas no exterior. Também, em geral, tem-se generalizado a prática de 
guardar para futuro aproveitamento, estocando-se separadamente, as massas mais pobres, 
sem a utilização no presente, para uso de futuras gerações. 
 

Fonte: Germany (2002) 

 

Após a etapa de lavra, se iniciam as atividades de processamento mineral ou 

beneficiamento, que envolvem separar o mineral dos resíduos, removendo as impurezas, 

ou seja, envolve preparar o minério para posterior refinamento. O processo de 

beneficiamento é geralmente concluído na mina e tem a finalidade de proporcionar um 

produto com teor muito mais elevado de material valorizado (concentrados) (UNCTAD, 

2012).  

 

O processamento mineral compreende as operações – aplicadas aos bens minerais – que 

visam modificar a granulometria, a concentração relativa das espécies minerais 

presentes ou a forma. Além disso, incluem-se atividades nas quais os minerais possam 

sofrer alterações de ordem química, resultantes de simples decomposição térmica ou 

mesmo de reações típicas geradas pela presença do calor. Por exemplo, a aglomeração 

de finos de minérios, como a briquetagem, sinterização e pelotização são consideradas 

atividades da área de processamento mineral (Luz & Lins, 2004). O Quadro 7 descreve 

o processo de sinterização e o Quadro 8 o processo de pelotização. 
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Quadro 7. Processo de Sinterização 

 
O processo de sinterização surgiu no final do século XIX. A sinterização envolve a 
aglomeração em pedaços de tamanho adequado de uma infinidade de minúsculas partículas 
de minério que reúnem características de qualidade compatíveis com a sua utilização nos 
processos siderúrgicos. É indicada para materiais com tamanho máximo de partículas entre 
6,4 mm e 12 mm e com uma pequena parcela de partículas com tamanho inferior a 0,30 mm. 
As instalações de sinterização são normalmente localizadas nas próprias usinas ou no local 
de enfornamento. A sinterização teve maior avanço tecnológico após 1930, quando começou 
a ser utilizada, em geral, na ustulação e aglomeração de minérios sulfetados e na simples 
aglomeração de concentrados oxidados de ferro (magnetitas) na Suécia. Em 1958, a União 
Soviética produziu cerca de 50 milhões de toneladas de sinter, e os Estados Unidos, 35 
milhões. 
 
Portanto, a aglomeração via sinterização era obtida por meio do processamento térmico a 
altas temperaturas, adicionando-se ao minério fino partículas finas de calcário, coque e sílica. 
Essa mistura, depois de homogeneizada, era colocada sobre uma grelha, onde, por meio da 
combustão do coque, formava-se o sínter.  
 

Fonte: Carvalho e Brinck (2010) e Vale (2012a). 

 
 

Quadro 8. Processo de Pelotização 

 
A pelotização consiste na aglomeração, por processo térmico, da parcela ultrafina do minério 
de ferro em esferas ou pelotas de diâmetro adequado (entre 8 mm e 18 mm), com 
características de qualidade que também deve permitir seu emprego direto nos altos-fornos. 
 
A pelotização é o processo mais recente de aglomeração, sendo resultante da necessidade 
de utilização de concentrados finos de magnetita, obtidos no processamento de certos 
minérios de ferro nos EUA. O material fino a ser aglomerado devia apresentar um elevado 
índice de pulverização, ou seja, uma superfície específica elevada (2.000 cm2 /g), além de 
umidade constante. Nesse processo, um aglutinante deve ser utilizado, de modo que o 
produto aglomerado apresente maior resistência mecânica, logo após a sua formação. 
Quando a aplicação não exige resistência mecânica muito elevada, as pelotas passam 
apenas por um processo de secagem. Quando se faz necessária resistência mecânica mais 
elevada é fundamental a presença de etapa de queima, de modo a tornar as ligações entre as 
partículas, mais fortes. A pelotização é uma alternativa à sinterização, para aproveitamento de 
frações menores que 0,15 mm. 
 
As primeiras patentes do processo de aglomeração de finos de minério de ferro por 
pelotização surgiram na Europa, precisamente na Suécia, em 1912, pelo inventor A. G. 
Anderson, porém sem aprofundamento de informações e simultaneamente na Alemanha, em 
1913, pelo inventor C.A. Brackelsberg, que complementou os estudos de Anderson ao 
apresentar evidências de que os aglomerados esféricos produzidos poderiam ser reduzidos 
mais rapidamente que o minério granulado e que os aglomerados de sinterização produzidos 
com o mesmo minério de ferro. 
 
A primeira planta piloto de pelotização, com capacidade de produção de 120 toneladas por dia 
foi construída após a primeira guerra mundial na Alemanha, em 1926, e reconstruída em 
1935, ainda na Alemanha. A partir da década de 1940, à medida que ocorria o 
desenvolvimento tecnológico da mineração de minério de ferro, o processo de pelotização 
passou a ter um papel mais importante na rota de produção do aço, pelo descobrimento de 
seu potencial para agregação de valor na cadeia de produção, pela viabilização da lavra e 
beneficiamento de minérios menos compactos, friáveis e de menor teor de ferro. 
 

Fonte: Carvalho e Brinck (2010) 
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As operações de concentração − separação seletiva de minerais − baseiam-se nas 

diferenças de propriedades entre o mineral-minério (o mineral de interesse) e os 

minerais de ganga. Entre estas propriedades se destacam: massa específica (ou 

densidade), suscetibilidade magnética, condutividade elétrica, propriedades de química 

de superfície, cor, radioatividade, forma etc. Para um minério ser concentrado, é 

necessário que os minerais estejam fisicamente liberados. Isto implica que uma partícula 

deve apresentar, idealmente, uma única espécie mineralógica. Para se obter a liberação 

do mineral, o minério é submetido a uma operação de redução de tamanho − 

cominuição, isto é, britagem e/ou moagem −, que pode variar de centímetros até 

micrometros. Como as operações de redução de tamanho são caras (consumo de 

energia, meio moedor, revestimento etc.), deve-se fragmentar só o estritamente 

necessário para a operação seguinte. Para evitar uma cominuição excessiva, faz-se uso 

de operações de separação por tamanho ou classificação (peneiramento, ciclonagem 

etc.), nos circuitos de cominuição. Uma vez que o minério foi submetido à redução de 

tamanho, promovendo a liberação adequada dos seus minerais, estes podem ser 

submetidos à operação de separação das espécies minerais, obtendo-se, nos 

procedimentos mais simples, um concentrado e um rejeito (Luz & Lins, 2004).  

 

Portanto, o minério bruto (com frequência denominado ROM, de “run-of-mine”) 

procedente da etapa de lavra de uma mina passa por diversas operações unitárias, que 

são assim classificadas: (i) cominuição: britagem e moagem; (ii) peneiramento 

(separação por tamanhos) e classificação (ciclonagem, classificação em espiral); (iii) 

concentração: gravítica, magnética, eletrostática, flotação etc.; (iv) desaguamento: 

espessamento e filtragem; (v) secagem: secador rotativo, spray dryer, secador de leito 

fluidizado; e (vi) disposição de rejeito (Luz & Lins, 2004). O Quadro 9 apresenta os 

grandes desenvolvimentos tecnológicos na área de processamento mineral. 
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Quadro 9. Desenvolvimentos tecnológicos da área de processamento mineral ao longo do tempo 
 
Os grandes desenvolvimentos na área de processamento de minérios no mundo ocorreram 

no final do século XIX e início do século XX (ver Quadro 9), sendo a utilização industrial da 

flotação, na Austrália, em 1905, a inovação mais impactante. Os avanços que se seguiram se 
orientaram, do ponto de vista tecnológico: (i) anos 1940-1970, para o desenvolvimento de 
design de equipamentos maiores e mais produtivos ou eficientes; (ii) anos 1970, à 
racionalização do uso de energia nos anos 70, com a crise de aumento súbito dos preços de 
petróleo; (iii) anos 1990, à otimização de processos por meio de automação e computação, e 
que continua uma área de muito desenvolvimento; e (iv) anos 2000, houve um renovado 
interesse pela racionalização do uso de emergia elétrica, especialmente no Brasil com a crise 
energética de 2001 (Luz e Lins, 2004) e de meados da década de 2010.  
 
Atividades de Cominuição  
Britador de rolos inventado na Inglaterra (1806); introduzido nos Estados Unidos em 1832.  
Britador de mandíbulas patenteado por Blake nos Estados Unidos (1858); primeiro uso em 
1861 e logo após introduzido na Europa.  
Britador giratório inventado por Bruckner na Alemanha (1876); primeiro uso com minérios, nos 
EUA, em 1905.  
Moinho de barras testado primeiramente no Canadá em 1914. A partir de 1920 passou, 
gradualmente, a substituir o britador de rolos.  
Moagem autógena e semi-autogena (SAG) período de desenvolvimento entre 1945 e1955 
maior aplicação a partir de 1970. A partir de 1980 deu-se ênfase à fabricação de grandes 
moinhos com diâmetros em torno de 40 pés.  
Moinho de rolos de alta pressão (HPGR) desenvolvido na Alemanha na década de 80, 
aplicado inicialmente à indústria de cimento, posteriormente seu uso se estendeu aos 
minérios convencionais (ferro, ouro etc.). Usado no Brasil na indústria de cimento e com 
minérios de ferro.  
 
Atividades de separação por tamanho e classificação  
Classificação mecânica desenvolvida em 1905.  
Ciclone desenvolvido em 1930. 
Peneira DSM desenvolvida em 1960.  
 
Concentração Gravítica  
Mesa Wilfley, patenteada em 1896, com largo uso em 1900.  
Separação em meio denso estática, desenvolvida entre 1930 e 1940.  
Ciclone de meio denso, desenvolvido em 1945.  
Espiral de Humphreys, desenvolvido em 1943.  
Separador de meio denso Dynawhirlpool (DWP) desenvolvido em 1960.  
Concentrador centrífugo desenvolvido em 1980, aplicado primeiramente a minérios de ouro e 
depois a outros minérios.  
 
Separação magnética e separação eletrostática  
Separador magnético via úmida de alta intensidade desenvolvido na década de 60.  
Separador magnético de alto gradiente (separador magnético criogênico), desenvolvido em 
1989.  
Separador magnético de imã permanente de terras raras, desenvolvido nos anos 90. 
 
Flotação 
Conceitos iniciais pelos irmãos Bessel (1877) recuperando grafita com óleo (flotação oleosa). 
Esses, provavelmente, são os precursores da flotação por espuma. 
No período 1902/1905 foram registradas patentes de aeração da polpa. Com isso, reduziu-se 
a quantidade de óleo de forma significativa. É o início da flotação moderna. (Em 2005, em 
diversos eventos técnicos internacionais, comemorou-se o centenário da flotação).  
Utilização de álcoois solúveis em água como espumantes (1908) para melhorar a estabilidade 
da espuma (mais tarde o óleo de pinho foi mais largamente usado).  
Em 1912 a flotação deslanchava industrialmente na Austrália (recuperação de esfarelita de 
rejeitos gravíticos de concentração de galena) e nos EUA (finos de esfarelita). Neste ano 
também houve a descoberta em laboratório que os sulfetos de cobre também podiam ser 
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flotados.  
Patente na Austrália do uso do sulfato de cobre como ativador da esfalerita (1912). Em 1915 
verificou-se que a cal deprimia a pirita. Alguns anos depois foi descoberto o efeito do cianeto 
de sódio (1922) e do sulfeto de sódio. Era o início da flotação seletiva entre sulfetos.  
Até 1924, o coletor usado era óleo. Em 1925, os xantatos foram patenteados como coletores. 
Em 1926 foram patenteados os ditiofosfatos. No período 1925-1950, a flotação desenvolveu-
se empiricamente, caracterizando-se por tratamento de minerais não-sulfetados e pelo uso de 
reagentes surfatantes convencionais como coletores de flotação.  
O período 1950-1990 caracterizou-se pelas pesquisas fundamental e aplicada direcionadas 
ao conhecimento e controle dos fenômenos da flotação. Poucas inovações tecnológicas de 
maior impacto surgiram. Destaca-se a flotação em coluna nos anos 60/70, com crescente 
aplicação industrial desde os anos 90, com diversos aperfeiçoamentos desde então. Na 
década de 90 foi desenvolvida na Austrália a célula Jamenson e na Alemanha, a célula Ekof.  
Centenária em sua aplicação no mundo, no Brasil há notícias de utilização da flotação só na 
década de 50, com minério de chumbo, no estado de São Paulo. Nos anos 70 ocorreu no 
Brasil uma contribuição muito significativa do Prof. Paulo Abib Andery ao desenvolver o 
processo de separação de apatita de ganga carbonática. Este processo original, reconhecido 
por seus pares no Congresso Internacional de Processamento Mineral, Cagliari – Itália/1975, 
permitiu o aproveitamento econômico do carbonato apatítico do Morro da Mina, Cajati, SP e 
de depósitos similares, como Araxá (MG) e Catalão (GO). 
 
Modificações de Minerais 
Vem se observando o desenvolvimento de processos para modificação físico-química dos 
minerais, visando melhorar a sua funcionalidade e ampliar suas aplicações práticas. Cresce, 
no Brasil, o interesse pelos agrominerais, visando principalmente a agroenergia, voltada para 
o desenvolvimento de novas fontes e rotas tecnológicas para obtenção de fertilizantes 
alternativos de fósforo e potássio, inclusive corretivos de solo, que contribuam para diminuir a 
vulnerabilidade do setor e lhe dê sustentabilidade. 
 

Fonte: Luz e Lins (2004) 

 

Após o beneficiamento os concentrados são enviados para fundições ou refinarias para 

a continuação do refino do minério, preparando-o para a sua incorporação na fabricação 

física ou química. Finalmente, a adição de valor inclui atividades das indústrias que 

processam materiais puros e desenvolvem formas comercializáveis do material 

(UNCTAD, 2012). 

 

Por fim, como os depósitos minerais podem estar localizados em lugares remotos as 

atividades de transporte e armazenagem (logística) têm um papel fundamental. Além da 

localização, as decisões sobre transportes também dependem das características dos 

minerais. O armazenamento é necessário em vários pontos da cadeia de fornecimento de 

mineração. Isso porque os minerais são transportados principalmente em lotes (por 

exemplo, uma unidade de trem ou de um navio) e a cadeia de abastecimento deve 

acomodar altas e baixas na demanda da mina, da movimentação do porto e do usuário 

final (UNCTAD, 2012). 
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Os bens minerais de valor econômico extraídos por uma mineradora são extensos. O 

Quadro 10 apresenta uma lista de bens minerais que abrangem a indústria de mineração. 

 

Quadro 10. Bens minerais que abrangem a indústria de mineração 

Categoria Subcategoria Exemplos de minerais 

Metálicos 

Metais ferrosos Ferro, manganês, cromo e níquel 

Metais preciosos Ouro, prata, platina, ósmio, irídio e paládio 

Metais não ferrosos Cobre, alumínio, zinco, chumbo e estanho 

Minerais de metais raros Nióbio, escândio, índio, germânio, gálio, etc. 

Não 

metálicos 

Minerais estruturais ou 

para construção 

Materiais de alvenaria, agregados (brita e areia) e minerais 

para cimento (calcário, areia etc.) e rochas e pedras 

ornamentais 

(granito, gnaisse, quartzito, mármore, ardósia, etc.) 

Minerais cerâmicos e 

refratários 

Argila, feldspato, caulim, quartzo, magnesita, 

cromita, grafita, cianita, dolomita, talco, etc. 

Minerais isolantes Amianto, vermiculita, mica, etc. 

Minerais fundentes Fluorita, calcário, criolita, etc. 

Materiais abrasivos Diamante, granada, sílica, coríndon etc. 

Minerais de carga Talco, gipsita, barita, caulim, calcita, etc. 

Minerais e rochas para a 

agricultura 

Fosfato, calcário, sais de potássio, feldspato, 

flogopita, zeólita, etc. 

Minerais de uso ambiental Bentonita, atapulgita, zeólitas, vermiculita etc. 

Gemas ou pedras preciosas 
Diamante, esmeralda, safira, turmalina, topázio, águas 

marinhas, etc. 

Águas minerais e subterrâneas 

Minerais 

energéticos 

Radioativos Urânio e tório 

Combustíveis fósseis Petróleo, turfa, linhito, carvão, antracito 

Fonte: Adaptado de MacDonald (2002) e Luz & Lins (2004) 

 

Esta pesquisa chama a atenção para os metais, especificamente é dada ênfase principal, 

mas não exclusiva ao minério de ferro, de um lado porque os metais tem um sistema de 

produção distinto de outros bens minerais, e de outro pelo fato do minério de ferro 

representar 75% da exportação mineral brasileira em 2014, (IBRAM, 2015) e ser o bem 

mineral mais representativo da receita operacional da empresa foco deste estudo (51% 

da receita operacional da VALE em 2014) (Vale, 2015b). Além disso, a pesquisa focou-

se nas atividades relacionadas a: (i) pesquisa e prospecção; (ii) lavra; e (iii) 

processamento mineral (Figura 4). 
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Figura 4. Áreas tecnológicas da pesquisa 

 

 
Fonte: Adaptado de UNCTAD (2012) 

 

A Seção a seguir apresenta as principais tendências tecnológicas envolvidas nas 

atividades de: (i) prospecção e pesquisa; (ii) lavra; e (iii) processamento mineral. 

 

4.3 PRINCIPAIS TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO 

 

Esta Seção tem como objetivo apresentar algumas mudanças tecnológicas da indústria 

de mineração especialmente nas atividades relacionadas a prospecção e pesquisa 

mineral, lavra e processamento mineral. Cabe destacar que a introdução de novas 

tecnologias em mineração requer uma abordagem específica voltada para os fatores 

críticos de desempenho de natureza peculiar deste setor. A mineração é uma atividade 

peculiar, não só devido ao consumo intensivo de capital, além de aspectos regulatórios e 

ambientais, mas também devido às forças impostas pela geografia, geologia e outros 

fatores inerentes aos corpos de minério. 

 

Historicamente, grande parte das mudanças tecnológicas na indústria de mineração foi 

impulsionada por desafios geológicos para manter níveis satisfatórios de custo e 

produtividade para atender a demanda mineral frente ao cenário de diminuição do teor 

dos minérios e a crescente complexidade mineralógica (Barnett & Bell, 2011). Em 
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períodos mais recentes novos desafios foram adicionados em termos de requisitos para 

tratar de questões ambientais, de saúde e de segurança (Peterson, La Tourrete & Bartis, 

2001; Barnett & Bell, 2011), de escassez de mão de obra e de responsabilidade social e 

econômica (Barnett & Bell, 2011). Estes desafios têm sido forças fundamentais de 

inovação e aprendizagem e tem direcionado as questões prementes da indústria sob o 

ponto de vista tecnológico. 

 

Grande parte das inovações em áreas específicas da mineração só foi possível com o 

surgimento da tecnologia da informação (TI) durante o final do século 20. A TI tem 

cada vez mais permitido a utilização de quantidades muito maiores de dados no 

planejamento, programação e controle das operações (Granville, 2001) e a integração de 

todas as atividades desde a pesquisa e prospecção até o processamento mineral e 

transporte. Neste sentido, várias tecnologias avançaram relacionadas a prospecção e 

pesquisa, lavra e processamento mineral. 

 

No que tange a prospecção e pesquisa mineral, de acordo com Mining Association of 

Canada (2012) a inovação possui um papel central. Períodos de aceleração marcados 

com descobertas de depósito e avanço na produção mineral se correlacionam com a 

introdução de novos métodos na área de prospecção e pesquisa mineral (Lulin, 1990). 

Um exemplo foi a o desenvolvimento da geofísica aérea nos anos 70, que levou a 

inúmeras novas descobertas no norte do Canadá. Algumas tendências tecnológicas na 

área de prospecção e pesquisa mineral são abordadas a seguir, conforme Mining 

Association of Canada (2012). 

 

1. Algoritmos de inversão: Os novos algoritmos de inversão permitem que os dados 

geofísicos sejam usados de um modo diferente. Ao estabelecer primeiro as propriedades 

geofísicas das rochas e depois medindo suas assinaturas geofísicas no campo, é possível 

gerar modelos tridimensionais de sua mineralização potencial e do ambiente geológico 

ao redor. Algoritmos de inversão levaram a muitas descobertas de depósitos de cobre e 

ouro. 

 

2. Gravimetria aérea: A Gravimetria é uma técnica que detecta variações precisas no 

campo gravitacional da Terra. Corpos mineralizados são mais densos que as rochas 

adjacentes, causando uma leve distorção no campo gravitacional que pode ser detectada 
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em um instrumento altamente sensível chamado de gravímetro. Esta abordagem 

depende de possuir informações topográficas altamente precisas, até ao grau de 

centímetros, para poder interpretar as medidas com sucesso. Avanços no 

geoposicionamento e detecção de sinais agora permitem que medidas gravimétricas 

sejam feitas de aviões precisamente localizados no espaço. Gravimetria aérea diminui 

de maneira significativa os custos e deve revolucionar a exploração de minas nos 

próximos anos. 

 

3. Infinitem: Desenvolvido para a exploração de metais básicos, o método geofísico 

INFINITEM mede a circulação no solo de ondas eletromagnéticas. Ele pode detectar 

depósitos de metais sulfídricos em até 1 km abaixo da superfície. 

 

4. LIDAR: Lasers podem ser usados para mapear a topografia de uma região 

precisamente. Montado em um avião, um LIDAR (Ligth Detection and Ranging) ou 

ALTM (Airborne Laser Terrain Mapper) pode determinar a topografia com uma 

precisão altimétrica entre 5 e 20 cm. Dois aparelhos de GPS são usados para calcular e 

corrigir a localização do instrumento: um na aeronave e o outro em um local fixo no 

solo. Este tipo de mapeamento é mais rápido e mais preciso do que os métodos 

convencionais. 

 

5. Satélites de precisão em centímetros: Por mais de trinta anos, a imagem de satélite foi 

usada para observar vastas extensões de terra, algumas das quais são muito difíceis de 

chegar pela terra. Avanços tecnológicos recentes providenciam satélites ópticos com 

uma precisão muito maior, até mesmo menor do que um metro (QuickBird). Esses 

satélites consequentemente se tornaram muito mais poderosos e podem ser usados para 

avaliar melhor as áreas que foram visadas para a exploração. 

 

6. Sonda Multiparâmetro: Na exploração mineral, é importante determinar rapidamente 

as propriedades geofísicas das rochas e também suas características magnéticas e sua 

habilidade de transmitir correntes elétricas (condutividade). Uma sonda multiparâmetro, 

como um modelo MPP EM2S+, pode medir instantaneamente as propriedades dos 

minerais sulfídricos contidos em amostras de testemunhos de sondagem ou rochas 

coletadas na superfície. A sonda mede suscetibilidade e também os valores de 

condutividade relativos e absolutos. 
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7. Imagens Hiperespectrais: Todo mineral pode ser caracterizado pela sua cor ou 

alcance espectral. As imagens hiperespectrais usadas para o mapeamento mineralógico 

na lavra e exploração são capazes de caracterizar todos os minerais de um furo. O 

aparelho, também conhecido como Mapeador de Testemunhos, tira uma imagem para 

cada 2 nm de alcance do espectro visível e do infravermelho, cobrindo comprimentos de 

onda de 400 a 1000 nm. As 300 imagens monocromáticas são então compiladas. O 

resultado é um mapeamento de testemunhos de sondagem muito detalhado. 

 

8. Modelo Geológico 3D: Muitos programas de software emergiram durante a década 

passada para transformar as bases de dados de perfuração ou lavra em imagens 3D e 

plataformas de integração de dados que facilitam o gerenciamento da informação. A 

reconstrução 3D de um depósito mineral revela sua forma e tamanho, facilitando a 

criação de uma estratégia de exploração e lavra. 

 

Essas tecnologias tornaram possível o mapeamento preciso de parâmetros geológicos 

para fins de pesquisa e prospecção a um custo drasticamente reduzido gerando uma 

grande mudança nos processos de pesquisa e prospecção. Além disso, as inovações 

nestas áreas tornaram mais fácil a pesquisa e prospecção em regiões remotas (Segal, 

2000).  

 

Na área de lavra, as inovações tiveram um papel importante facilitando a extração de 

minérios em rochas mais difíceis. De acordo com Mining Association of Canada (2012) 

algumas tendências tecnológicas na área são: 

 

1. Módulo Lunar: O módulo lunar é um equipamento pré-fabricado que pode ser 

ajustado e colocado em um novo túnel todas as vezes que precisar ser usado. Isto 

economiza tempo e melhora a segurança. 

 

2. Spoutnik: Túneis verticais escavados no minério (conhecidos como raises) são usados 

para descer o minério desmontado para um túnel de coleta logo abaixo. O minério que 

desce às vezes fica preso e bloqueia os raises. Spoutnik é um balão de ar que carrega 

uma carga explosiva na base da obstrução no raise. Ele é liberado do túnel inferior e a 

explosão decorrente libera o bloqueio. 
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3. Medição de Cavidades: A medição das cavidades da mina é um passo essencial para 

as operações subterrâneas, já que isso fornece informações sobre a forma e volume da 

massa da rocha que foi extraída. O Sistema de Monitoramento de Cavidades (CMS) da 

Optech providencia a geometria 3D de um túnel de uma mina usando um aparelho de 

telemetria ótica que é bruto o suficiente para funcionar em uma mina. 

 

4. Blasting Box: O papel da blasting box ou caixa de ignição é iniciar os explosivos. 

Isso pode incluir componentes criados para explodir o material em sequência do centro 

para fora de um túnel de mineração. Com o blasting box é possível usar um mecanismo 

de ignição de ar pressurizado ao invés de um com molas para evitar explosões 

inesperadas. 

 

5. Mecanização, automação e robótica: oferta de sistemas de monitoramento, controle e 

operação incorporados em equipamentos destinados à execução de tarefas semi-

autonomas ou tarefas totalmente automatizadas - britadores in-pit, equipamento de 

mineração contínua, TBM (Tunnel Boring Machine), injetores de emulsão com braço 

robótico, máquinas automáticas de perfuração, carregadores com controle remoto ou 

automação, robôs usados em tarefas de manutenção de caminhão e manuseio de 

materiais, coletores de amostra automatizados, caminhões, escavadeiras e perfuratrizes 

autônomas. A importância dessas tecnologias está relacionada principalmente aos 

desafios de aumento nos custos de energia e de trabalho. Uma ilustração desta tendência 

é o custo de pessoal de mineração no Brasil e na Austrália. No Brasil, saltou de 15 mil 

dólares para 50 mil dólares por homem-ano entre 2005 e 2015. No mesmo período, o 

custo do homem-ano em mineração na Austrália saltou de 40 mil para 100 mil dólares. 

Os custos de energia também têm aumentado cerca de 10% ao ano em praticamente 

todas as regiões mineiras. Outro fator que acelera a entrada da automação na mineração 

é a intolerância a acidentes humanos e danos ambientais. Por exemplo, na mina, tarefas 

pesadas, como mudar de pneus, inspeção e limpeza estão sendo realizados por robôs 

(PwC, 2015). 

 

Na área de processamento mineral a inovação possui um papel central. Por exemplo, de 

acordo com Mining Association of Canada (2012) o surgimento da indústria do cobre 

no século XIX no oeste americano foi devido ao cruzamento tecnológico bem sucedido 
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dos fornos de eletrólise e de Bessemer. Quando o preço do cobre caiu nos anos 70, a 

indústria do cobre sobreviveu implementando o recém-desenvolvido processo de 

extração por solvente SX-EW. De acordo com Mining Association of Canada (2012) 

algumas tendências tecnológicas na área de processamento mineral são: 

 

1. Pré-concentração subterrânea: o primeiro passo para separar minérios de ganga (a 

parte não econômica da rocha minerada) normalmente envolve britar e moer o minério. 

Este passo de pré-concentração é muito barulhento e normalmente emite muita poeira, 

resultando em um considerável impacto ambiental. Tentativas estão sendo feitas para 

fazer as operações de pré-concentração diretamente no subterrâneo. Isto também 

reduziria os custos de transporte, já que menos material teria que ser movido para fora 

da mina. 

 

2. Usina modular: o tratamento modular UMCO é uma solução de baixo custo para 

minerar depósitos minerais de pequena escala. Embora tenha sido criada para 

processamento de ouro, ela poderia ser usado para concentrar outros tipos de minério. 

Seu tamanho pequeno permite que ela seja movida de uma mina para outra. 

 

3. Sonar fluxômetro: em um complexo de mineração, o minério segue um caminho pré-

determinado da extração para a concentração, principalmente através de caminhões e 

correias transportadoras. Ferramentas como o SONARTRAC da CIDRA foram 

desenvolvidas para medir o fluxo de materiais em movimento, principalmente em minas 

de ferro. Sem entrar em contato físico, essas ferramentas medem a quantidade de 

material passando pelas correias transportadoras usando um sonar capaz de medir 

sólidos e também líquidos. 

 

4. Monitoramento da cominuição de minérios: a cominuição é o primeiro passo no 

processamento de minérios. O minério precisa ser fragmentado em pedaços cada vez 

menores para poder separar os minerais de interesse. Esta redução pode ser feita no 

momento da mineração com as detonações, e durante o processamento com britadores e 

moinhos. É importante saber o tamanho dos fragmentos ao longo do processo. Peneiras 

podem ser usadas para fazer as medidas, mas este processo normalmente é um processo 

difícil devido ao acúmulo de lama. Com o monitoramento da cominuição de minérios é 

possível medir instantaneamente o tamanho dos fragmentos usando uma análise de 
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imagens contínua. O Sistema Split-Online é um sistema de imagens digitais automático 

que monitora o minério durante a cominuição. As imagens são capturadas por aparelhos 

fotográficos instalados nos equipamentos de cominuição e nas correias transportadoras. 

Essas imagens são então processadas pelo software especializado que mede o tamanho 

de fragmentos e também sua forma, cor e textura. Esta informação é enviada para o 

centro de controle em tempo real para uma avaliação da qualidade da cominuição. 

 

Nas atividades de lavra e processamento mineral a utilização da biotecnologia e da 

engenharia química e mecânica tem proporcionado o aumento da eficiência dessas 

atividades (Urzúa, 2013). A biolixiviação (tecnologia de tratamento de minérios) e 

melhorias sucessivas na metalurgia, por exemplo, melhoraram a viabilidade de muitos 

projetos (Segal, 2000; Urzúa, 2013). Ainda, houve desenvolvimentos tecnológicos para: 

(i) a utilização segura de explosivos para a fragmentação; (ii) monitoramento de 

tecnologias para a manutenção e aumento da vida útil dos equipamentos e sistemas de 

mineração; e (iii) um conjunto generalizado de sistemas de computadores para 

engenharia e geologia (Yudelman, 2006). Outras tendencias tecnológicas que permeiam 

a indústria de mineração, de acordo com Mining Association of Canada (2012), dizem 

respeito a: 

 

1. Sistemas de controle e otimização de processos: sistemas de expedição, sistema de 

controle de combustível, sistema de telemetria para ventilação e controle de 

bombeamento, sistema de otimização de consumo de energia em usinas de 

processamento, sistemas especializados em controle de processos, a APC (Controle de 

Processo Avançado) para automação de processos de moagem, flotação e outros 

processos físicos e químicos. Estas soluções trazem a integração de informações que 

podem gerar, por exemplo, ganhos de 10 a 20% na eficiência de caminhões, 

carregadeiras e perfuradores, com ganhos de 5 a 15% no consumo de combustível e de 

energia elétrica. Também podem otimizar o processo nas usinas devido ao maior 

controle de granularidade em qualquer circuito e devido ao potencial para reduzir o 

consumo de energia elétrica. Também, estes sistemas permitem que variações iniciais 

de qualidade dos minérios possam ser tratadas de forma ótima, com um ajuste dinâmico 

de todas as etapas sequenciais. Isto resulta em um nível inferior de inspeção e operação 

mecânica e um menor consumo de energia (PwC, 2015).  
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2. Sistemas de gestão, análise e tomada de decisão: LIMS (Sistema de Gestão de 

Informações Laboratoriais), BI (Business Intelligence), salas de controle integradas, 

sistemas de previsão suportados por Big Data e ferramentas de visualização remota. 

Estes sistemas além de fornecerem informações completas sobre todas as fases de 

produção, desde o planejamento de mineração para embarque do produto são capazes de 

analisar e recomendar ações, proporcionando um apoio mais amplo para gerenciar a 

produção. Os sistemas também já indicam os primeiros sinais de possíveis falhas, com 

base em aprender a correlação entre os dados armazenados e falhas históricas. Neste 

sentido, os sistemas analíticos trazem um poder prescritivo nunca antes visto em um 

ambiente de produção (PwC, 2015). 

 

3. Dispositivos móveis e tecnologia Wearable: computação incorporada em dispositivos 

de uso diário, tais como uniformes, exoesqueletos, veículos e ferramentas de trabalho - 

todos ligados à internet e redes corporativas (PwC, 2015).  

 

Segundo Urzúa (2013) as mudanças ocorridas a partir da década de 1990 tem 

transformado a indústria de mineração de um setor considerado na década de 1970 

maduro e de baixa inovação para um 30 anos mais tarde visto como uma indústria 

intensiva em P&D. Cada uma dessas tecnologias podem ter implicações profundas 

sobre o futuro da mineração, tanto em termos da competitividade internacional da 

indústria, mas também quanto ao seu papel no desenvolvimento tecnológico, industrial 

e econômico. Portanto, frente a essas mudanças é importante entender o panorama 

econômico atual da indústria da mineração no mundo e no Brasil, a Seção a seguir 

aborda esse assunto. 

 

4.4 A INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO: BREVE PANORAMA DE ASPECTOS ECONÔMICOS 

E DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Esta Seção apresenta um breve panorama da indústria de mineração no mundo e no 

Brasil. Inicialmente, na Seção 4.4.1, são demonstrados alguns aspectos econômicos da 

indústria no contexto mundial. A Seção 4.4.2 apresenta estes mesmos aspectos no 

contexto brasileiro bem como demonstra como o Brasil se posiciona dentre os 

principais players globais. 
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4.4.1 Panorama da Mineração no Mundo 

 

Ao longo dos anos a indústria de mineração passou por grandes crescimentos na 

produção global. Dois momentos podem ser destacados com um aumento substancial da 

produção quando comparados aos períodos anteriores. O primeiro acontece após a 

Segunda Guerra Mundial e o segundo a partir da década de 2000. O crescimento 

significativo na produção a partir da década de 2000 se deu pelo boom da indústria 

global de mineração caracterizado pelo aumento da demanda e dos preços, e, portanto, 

também ao aumento dos níveis de lucro. 

 

A Figura 5 exemplifica esse fenômeno demonstrando o preço do minério de ferro 

durante o período de tempo 1985-2015. Os preços globais estavam deprimidos durante 

os anos 1990, mas aumentaram significativamente a partir de meados da década de 

2000. A razão para a elevação dos preços foram a ascensão das taxas de crescimento das 

economias asiáticas, especialmente China. Os preços em alta tornaram as atividades de 

exploração mais atraente e aumentaram a rentabilidade de novos empreendimentos de 

mineração. 

 

Figura 5. Evolução do preço do minério de ferro no período entre 1985-2015 (US$ por tonelada) 

 

Fonte: IndexMundi (2016) 

 

Consequentemente, a produção mineral a partir dos anos 2000, também, aumentou 

conforme demonstrado na Figura 6. Esse crescimento, no período entre 1985 e 2013, 

em termos percentuais foi mais acentuado na Austrália (68%), Ásia (62%), América 
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Latina (51%) e África (46%). Na América do Norte o aumento da produção mineral foi 

menor, cerca de 10%. Ao contrário destes continentes que obtiveram crescimento, a 

Europa reduziu a produção mineral em cerca de 40%, de 1985 a 2013. 

 

Figura 6. Produção mundial de minerais por continente entre 1984 e 2013 (milhões de toneladas) 

 
* inclui minerais energéticos, ferro e ferroligas, não ferrosos, metais preciosos e não metais. 

Fonte: Reichl, Schatz and Zsak (2015) 

 

Cabe destacar na América do Norte, que os EUA, além de possuir uma parcela 

importante da produção mundial de mineração, mantém a posição de maior fornecedor 

de máquinas, equipamentos e outros insumos para a mineração (Urzúa, 2013). Vários 

países europeus, nomeadamente a Alemanha e o Reino Unido e, em menor medida 

Suécia, Finlândia e França, também possuem um papel de liderança como fornecedores, 

apesar de ter uma parcela muito reduzida da produção mundial de mineração. Canadá e 

principalmente Austrália apresentam-se como principais produtores de minerais e 

fornecedores para a indústria de mineração. Esses países desenvolveram atividades 

inovadoras significativas e foram responsáveis por uma participação dominante no 

fornecimento de tecnologia da indústria incorporada em equipamentos e serviços 

intensivos em conhecimento. A América do Sul e a Ásia mostram um grande contraste. 

Estas duas regiões emergiram como principais produtores de minerais, mas elas não se 

tornaram grandes produtores e fornecedores de máquinas, equipamentos, serviços e 

insumos intensivos em conhecimento para a indústria (Urzúa, 2013). 

 

Apesar dessas informações demonstrarem que as atividades de mineração estão 

distribuídas ao longo de diferentes regiões, a maior parte das atividades ainda está 
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concentrada em um pequeno número de países. Cerca de 80% da produção de 

mineração metálica ocorre em apenas 12 países, e os restantes 20% são produzidos em 

cerca de 90 países (Reichl et al., 2015; Urzúa, 2013). A Figura 7 apresenta os principais 

países produtores minerais em 2013 por tipo de minério. 

 

Figura 7. Principais países produtores minerais em 2013 (milhões de toneladas) 

 
Fonte: Reichl et al., (2015) 

 

A Figura 8 mostra o número de novas minas que abriram em diferentes categorias de 

países em todo o mundo ao longo do período 2000-2014. Ela exibe que, desde meados 

da década de 2000 o número de novas minas aumentou significativamente, e isso é 

particularmente o caso de países de alta renda, como a Austrália, Canadá, EUA, Rússia 

e Chile. Estes cinco países sozinhos foram responsáveis por 38% dos novos 

empreendimentos de mineração ao longo do período. O boom da mineração também 

levou a um investimento substancial em mineração em vários países de rendimento 

médio superior, incluindo o Brasil, África do Sul, México, China e Cazaquistão. Porém, 

em países de baixa renda, o aumento dos preços minerais não levou a um aumento 

semelhante nos investimentos em mineração. Algumas importantes exceções incluem a 

Índia, Gana e Congo (Söderholm & Svahn, 2015). 
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Figura 8. Número de novas minas abertas em diferentes países pela classificação de renda do Banco 

Mundial 
2
 entre 2000 e 2013 
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Fonte: Söderholm and Svahn (2015) 

 

Cabe destacar que há mais de 2.500 minas produtoras de minérios metálicos usando 

métodos mecanizados no mundo, excluindo-se pequenas operações manuais e 

artesanais. Porém, treze minas a céu aberto no mundo produzem mais de 50 milhões de 

toneladas de minério por ano. Juntas representam mais de 20% do volume total de 

minérios metálicos produzidos anualmente no mundo. Uma centena de minas produz 

por volta de 10 milhões de toneladas por ano. As restantes, por volta de 2.400 minas, 

produzem em média, apenas 1,7 milhões de toneladas (Ericsson, 2012). 

 

Algumas das empresas recém-entrantes mais ativas na mineração são originárias de 

economias emergentes. Mas em geral não são as economias emergentes que estão no 

controle da produção mineral (UNCTAD, 2007). Algumas das empresas de economias 

emergentes não são novas para o setor, mas, a partir dos anos 2000, alargaram os seus 

interesses tanto em termos geográficos quanto em termos de novos produtos - gerando 

aumento no número de Fusões e Aquisições (F&A) - como a Vale (que adquiriu a 

produtora de níquel Inco) e a Norilsk (que adquiriu minas de ouro na Rússia e na África 

do Sul, mais tarde vendidas por razões estratégicas). Outras iniciaram aproveitando-se 

de privatizações como um trampolim para uma posterior expansão global, como 

Vedanta da Índia. Empresas chinesas buscaram garantir sua demanda de matérias-

                                                 
2
 O Banco Mundial realiza a classificação de economias do mundo com base em estimativas do PIB per 

capita: (i) Renda baixa: $ 1.035 ou menos; (ii) Renda média-baixa: entre $ 1.036 e $ 4.085; (iii) Renda 

média-alta: entre $ 4.086 a $ 12.615 e; (iv) Renda alta: $ 12.616 ou mais (World Bank, 2013). 
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primas por meio de investimentos diretos em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a 

Chinalco adquiriu 12% da Rio Tinto durante a competição com a BHP Billiton em 

adquirí-la (Ericsson, 2012). O Quadro 11 apresenta as principais empresas mineradoras 

de acordo com o valor da produção das minas de metais não combustíveis. 

 

Quadro 11. Ranking dos líderes de produção mineral por tipo de minério (2014) 

Tipo de 

minério 

1
a
 maior produtora do 

mundo 

2
a
 maior produtora do 

mundo 

3
a 

maior produtora do 

mundo 

Minério de 

ferro 

Vale 

319,2 milhões de 

toneladas/ano 

Rio Tinto 

280 milhões de 

toneladas/ano 

BHP Billiton 

233 milhões de 

toneladas/ano 

Níquel 
MMC Norilsk Nickel 

274,2 kt/ano 

Vale 

274 kt/ano 

BHP Billiton 

154 kt/ano 

Carvão 

Coal India 

431 milhões de 

toneladas/ano 

Shenhua Group 

352 milhões de 

toneladas/ano 

Peabody Energy 

198 milhões de 

toneladas/ano 

Cobre 

Codelco 

1,841 milhões de 

toneladas/ano 

Freeport-McMoRan Copper 

& Gold Inc. 

1,44 milhões de 

toneladas/ano 

BHP Billiton 

1,1 milhões de 

toneladas/ano 

Fonte: Relatórios das companhias 

 

É interessante observar o papel da produção do minério de ferro no ranking 

apresentado. A VALE, que é a segunda maior produtora de níquel e a décima sétima 

produtora de cobre depende apenas marginalmente desses metais para a sua 

classificação. O minério de ferro e as pelotas representam cerca de 70% da receita 

operacional da empresa, portanto ainda é uma empresa pouco diversificada em termos 

de produto. Das principais empresas somente a Anglo American (que possui pouca 

participação na produção de minério de ferro), poderia ser classificada como realmente 

diversificada. Atualmente, das 15 maiores empresas, seis delas possuem mais de 50% 

da sua produção total sendo de minério de ferro (Ericsson, 2012). Em 2007 o minério de 

ferro contribuía com 20% da receita total das maiores empresas e o cobre dominava 

com 25% do total (PWC, 2013). Além da Anglo American, somente a Norilsk Nickel 

não está vinculada a um metal específico em mais de 50% de sua produção, que então 

poderia ser chamada de mineradora diversificada. Passado o boom das commodities, 

atualmente as maiores empresas estão aderindo a um movimento de atuação das 

operações mais próximas de casa e menos espalhadas. Austrália e Brasil são 

considerados os principais mercados emissores para o grupo das maiores empresas. A 

estimativa das receitas associadas a estes dois países aumentaram de 44% em 2007 para 

63% em 2012 (PWC, 2013). 
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Em 2015 o preço de minério de ferro, por exemplo, teve a maior baixa dos últimos 10 

anos (IndexMundi, 2016). A queda no valor do minério de ferro teve um impacto 

significativo nas principais empresas, como BHP Billiton, Rio Tinto e VALE, e cada 

uma tem seguido diferentes abordagens para lidar com a queda nos preços e excesso de 

oferta no mercado. De acordo com relatório da PWC (2015) a Rio Tinto continua 

empenhada em aumentar a oferta em cerca de 100 milhões de toneladas/ano, a BHP 

Billiton aumentou o prazo para alcance de seu objetivo de 290 milhões de toneladas/ano 

e a VALE permanece investindo US$ 17 bilhões em expansões, porém reterá 30 

milhões de toneladas do mercado se os preços fracos persistirem (PwC, 2015). A Figura 

9 apresenta a média de vida das minas de minério de ferro dando destaque para as 

principais empresas (BHP, Rio Tinto e VALE). 

 

Figura 9. Média de vida das minas de minério de ferro (anos) 
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Fonte: PwC (2015) 

 

De forma geral, a desaceleração nos preços das commodities minerais tem forçado as 

empresas a se focarem na redução de custos e na redução dos investimentos de capital – 

o minério de ferro foi o preço mais atingido, caindo de mais de US$ 160,00 em meados 

de 2011 para menos de US$ 40,00 a tonelada em meados de 2015 e a perspectiva global 

atual para os metais continua fraca devido à combinação de uma mais lenta taxa de 

crescimento econômico global, particularmente nos mercados emergentes, e sinais de 

um excesso de oferta de diversos produtos de base, principalmente de minério de ferro e 

carvão.  
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4.4.2 Panorama da Mineração no Brasil 

 

Esta Seção objetiva apresentar aspectos históricos e econômicos da indústria de 

mineração no Brasil. A mineração comercial no Brasil tem uma história muito longa e 

tortuosa que remonta a pelo menos 500 anos. Porém, foi a partir da década de 40 que a 

indústria de mineração se fortaleceu no Brasil. 

 

O período entre a década de 40 e meados dos anos 90 

A emergência da indústria de mineração no Brasil esteve associada à eclosão da 

Segunda Guerra Mundial, e consequente crescimento da indústria siderúrgica mundial 

com grande demanda por minério de ferro. As potências ocidentais buscavam vias 

alternativas para o fornecimento de matéria prima para a indústria bélica. O Brasil, que 

até aquele momento ainda não tinha solucionado seus problemas básicos de exportação 

de minério, encontrou a oportunidade propícia para definir sua posição no mercado 

mundial. Os Acordos de Washington definiram as bases para a organização, no Brasil, 

de uma companhia de exportação de minério de ferro que asseguraria a produção, 

transporte e exportação de 1,5 milhão de toneladas anuais, a serem compradas, em 

partes iguais, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, por um prazo de três anos (CVRD, 

1992). 

 

Terminada a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a reconstrução dos países envolvidos, 

com um período de prosperidade econômica com reflexos no consumo de aço e, por 

consequência, de minério de ferro. Portanto, o setor de siderurgia mundial, apresentou 

nesta fase um período de crescimento. Em paralelo, na indústria de mineração houve: (i) 

queda geral dos custos de produção das minas; (ii) entrada na indústria de novas minas; 

(iii) aumento da capacidade de produção das minas em operação; e (iv) aumento da 

concorrência entre os produtores de minério (Souza, 1991). 

 

A partir de meados da década de 50, o Brasil passou por um acelerado crescimento 

econômico baseado no Plano de Metas. O ideal desenvolvimentista defendido por 

Kubitschek assentava-se na política de substituição de importações. No plano 

internacional, a conjuntura apresentava-se bastante favorável ao minério de ferro. A 

Europa, sobretudo a Alemanha começava a superar a grave depressão do imediato pós-

guerra. Paralelamente, a corrida armamentista, provocado pela eclosão da guerra da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Metas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Substitui%C3%A7%C3%A3o_de_importa%C3%A7%C3%B5es
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Coréia (1950) aumentava a demanda por minério de ferro para reforço bélico norte-

americano (CVRD, 1992). 

 

Com isso, em 1948 a VALE obteve, pela primeira vez um saldo positivo, sensivelmente 

influenciado pela recuperação dos preços internacionais do minério de ferro. Além 

disso, iniciou um ensaio de diversificação para outros mercados. Além das exportações 

para os Estados Unidos, também foram realizadas vendas para o Canadá e para países 

da Europa Ocidental que consequentemente geraram aumento das vendas. Enquanto em 

1942 a participação da VALE nas exportações de minério de ferro brasileira 

representavam 11% (produção de 35.407 toneladas), em 1950 ultrapassava 80% 

(produção de 721.765 toneladas) (CVRD, 1992). 

 

Nos primeiros anos da década de 60, o Brasil atravessou uma grave crise política e 

econômica. Uma das alternativas vislumbradas para atenuar esse cenário de dificuldades 

era o incremento da produção mineral, que poderia aumentar a capacidade do país de 

gerar divisas e aliviar o balanço de pagamentos por meio do aumento das exportações e 

redução das importações, o que gerou em 1967 um novo Código de Mineração. Neste 

mesmo ano a VALE já era incluída entre as seis maiores empresas exportadoras de 

minério de ferro do mundo, comercializando mais de 26 tipos de minérios diferentes 

(CVRD, 1992). 

 

Preocupada em aumentar a sua produção – uma vez que além da demanda crescente no 

exterior, a siderurgia nacional experimentava significativa expansão - a VALE adquiriu 

novas minas no Estado de Minas Gerais. Porém, ainda havia um desconhecimento 

considerável do subsolo brasileiro o que restringia a expansão da produção mineral 

brasileira. Sendo assim em 1969 houve a criação da Companhia Brasileira de Pesquisa 

de Recursos Minerais (CPRM) com o objetivo de intensificar o descobrimento e 

aproveitamento dos recursos minerais e hídricos.  

 

Em 1973, por recomendação do I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), foi 

aprovado o Plano Básico de Desenvolvimento Científico que priorizava os seguintes 

projetos: (i) implantação do Centro de Pesquisas Tecnológicas (CPM) da VALE para 

apoiar o programa de prospecção da Docegeo; (ii) estímulo ao programa de pesquisas 

do CPM pela VALE; e (iii) a implantação do CPRM – esta última tinha como objetivo 
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realizar trabalhos de mineração para terceiros, efetuando pesquisas próprias e, ser uma 

empresa de financiamento, fornecendo capital de risco às mineradoras. Estes três 

projetos procuraram resolver um dos maiores limitantes ao crescimento da produção 

mineral do Brasil: a falta de domínio da tecnologia de tratamento de minério (CVRD, 

1992; VALE, 2012). 

 

Em 1974, com o impacto da crise do petróleo, o governo Ernesto Geisel (1974-1979) 

lançou o II PND onde um dos objetivos era estimular o desenvolvimento das indústrias 

de base pela ampliação e melhoria da infraestrutura (comunicações, ferrovias, 

navegação e portos). Em 1976, aprofundando as orientações contidas no II PND, o II 

Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aprovou uma política 

tecnológica específica para as atividades de mineração. O II Plano Básico destacava a 

“necessidade de obtenção de tecnologia adequada para o aproveitamento de minerais de 

baixos teores e de aprimoramento da qualidade dos produtos” (CVRD, 1992:345). 

 

Neste cenário de euforia, a VALE teve uma ação agressiva em termos de 

verticalização/diversificação no Sistema Sul, e uma entrada na Amazônia com grandes 

projetos, os quais mudariam em definitivo a face de estados, como o Pará e o Maranhão. 

Foi na primeira metade dos anos 80 que o Projeto Grande Carajás foi iniciado. O 

projeto recebeu boa receptividade junto a empresas japonesas, europeias e norte-

americanas, e por esse motivo as perspectivas de assinatura de contratos de 

fornecimento de longo prazo de minérios de ferro, bem como a obtenção de 

financiamentos externos, eram bastante alentadoras. O Projeto Minério de Ferro Carajás 

originou-se 1967, quando foram descobertos significativos depósitos ferríferos na Serra 

dos Carajás. Em 1974, o DNPM autorizou a lavra das jazidas. O Projeto Ferro Carajás, 

orçado em US$ 930 milhões, propunha-se a extrair 12 milhões de toneladas anuais de 

minério de ferro a partir de 1979 e alcançar uma produção de 50 milhões de toneladas 

por ano até 1985. 

 

No Brasil, a economia da década de 80 é caracterizada por um momento de crise na 

história do país. Esses anos foram marcados pela queda nas taxas de crescimento do 

PIB, pela aceleração do processo inflacionário e pelo aumento da dívida externa, 

problemas decorrentes em última instância do esgotamento do modelo de 

desenvolvimento industrial baseado na substituição de importações. No cenário 
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econômico nacional dos anos 1990 somavam-se a ruptura com o protecionismo 

econômico do regime militar, a abertura comercial e financeira para o capital 

estrangeiro e uma profunda recessão. De 1980 a 1993, o Brasil teve quatro moedas, 

cinco congelamentos de preços, nove planos de estabilização, 11 índices para medir a 

inflação, 16 políticas salariais, 21 propostas de pagamento da dívida externa e 54 

mudanças na política de preços (Vale, 2012a). No que tange às orientações 

governamentais em relação à pesquisa científica e tecnológica nas atividades de 

mineração, durante a década de 80, estas esbarraram em dificuldades relacionadas à 

sensível redução de recursos para as instituições que atuavam no setor (CVRD, 

1992:442). 

 

Entre 1988 e 1993, a tarifação média aplicada sobre a indústria caiu de níveis superiores 

a 50% para 13,2%, facilitando a troca de bens e serviços com outros países. Nesse 

contexto, as empresas estatais e sua desestatização teriam papel determinante na 

reestruturação econômica pretendida pelo Governo Federal. A partir da segunda metade 

dos anos 1980 as empresas estatais tinham dificuldade de desenvolver uma gestão 

eficiente, pois de um lado eram unidades produtivas que exigiam resultados financeiros 

positivos e de outro lado, eram unidades organizacionais às quais o Estado atribuía 

papéis na execução das políticas públicas. Entre estes papéis se destacavam: o controle 

de tarifas e preços para reduzir as taxas inflacionárias; a participação acionária em 

projetos pioneiros; a localização em áreas deprimidas para atenuar desequilíbrios 

regionais de desenvolvimento, etc. Isso resultava, em geral, na redução da lucratividade 

financeira necessária para suas reinversões (CVRD, 1992; VALE, 2012).  

 

Assim, o fraco desempenho econômico das empresas estatais e a impossibilidade de 

maiores transferências de recursos pelo governo, por causa de sua própria fragilidade 

financeira, levaram a um processo de privatização, acompanhando a tendência mundial 

de menor intervenção governamental na economia. No Brasil, esse quadro iniciou com 

o lançamento do Programa Nacional de Desestatização, instituído em abril de 1990, e 

atingiria o seu ápice em 1997, com a privatização de setores das telecomunicações e da 

VALE (Vale, 2012a). 

 

Portanto, entre a década de 1940 e meados dos anos 1990, a mineração organizada de 

grande escala no Brasil era essencialmente uma atividade gerida pelo governo. Naquela 
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época, a mineração (assim como outros setores brasileiros) tinha forte dependência da 

proteção, subsídios e outros privilégios do governo, e foi objeto de regulamentos 

difusos e ampla interferência governamental. Essa política industrial ativa serviu para 

criar a base de uma economia industrial, mas também surtiu alguns efeitos negativos 

sobre o investimento, eficiência e crescimento industrial. Por exemplo, apesar do 

surgimento de tecnologias de mineração muito mais potentes no plano internacional, 

apenas uma pequena parte do imenso potencial mineral do Brasil foi identificado, 

mesmo naquela época. Assim, a contribuição da mineração para a produção total e PIB 

do país permaneceu modesta: a estimativa de contribuição da mineração para o PIB era 

de cerca de 0,4 em 1950 % e subiu para apenas cerca de 1,0% em 1980 (Triner 2011).  

 

A partir de meados da década de 90 

Em meados da década de 1990, o Brasil deflagrou reformas macroeconômicas e 

estruturais sob o comando do governo Fernando Collor de Mello. A liberalização abriu 

a economia brasileira ao comércio internacional e eliminou boa parte do protecionismo 

e privilégios concedidos à indústria nacional, o que criou novas oportunidades para 

empresas estrangeiras penetrarem no setor de mineração brasileiro.  

 

A partir dos anos 2000, a indústria da mineração brasileira, encontrava-se em um 

momento de pujante crescimento, impulsionado pelo processo de urbanização de países 

emergentes dotados de grande área territorial, alta densidade demográfica e elevado 

Produto Interno Bruto, como os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China), que os torna 

coincidentemente grandes players para a mineração mundial. No Brasil, a criação da Lei 

do Bem em 2005, que cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que 

realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica e a criação da Lei da 

Inovação em 2004, que buscou a aproximação de empresas e universidades brasileiras 

por meio de: (i) criação de laboratórios que trabalham em cooperação; (ii) 

desenvolvimento de projetos conjuntos; (iii) incubação de start-ups; e (iv) formação de 

pessoas qualificadas para trabalhar com Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (OCDE, 

2010) contribuiu para a ampliação de atividades de P&D entre empresas, como a VALE 

e universidades.  

 

Portanto, houve uma sensível aceleração do crescimento da produção total da mineração 

a partir de 2000. O valor da produção saltou de menos de US$ 10 bilhões em 2000 para 
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cerca de US$ 53 bilhões em 2011 (IBRAM, 2015). Esse crescimento acelerado se deu 

em função dos preços mundiais fortemente favoráveis, sobretudo do minério de ferro, 

mas também do vigoroso crescimento nos níveis da produção física. Em termos 

específicos, a tonelagem física da produção de minério de ferro dobrou de 157 milhões 

toneladas em 2000 para cerca de 400 milhões de toneladas em 2014 (IBRAM, 2014; 

IBRAM, 2015).  

 

A partir de 2010, a queda no consumo internacional provocou uma importante redução 

de preços para os bens minerais, particularmente o minério de ferro (o principal produto 

da VALE) e deixou as aciarias com excesso de capacidade produtiva. 

 

Em 2014, o mercado de mineração brasileiro era dominado por cerca de 10 empresas, 

de origem tanto nacional quanto internacional (Quadro 12) que atuam com diferentes 

bens minerais. O ferro é o minério que predomina entre os minerais exportados para o 

mercado internacional e a VALE domina o setor, representando 80% da produção 

brasileira total de ferro, seguida pela CSN, Anglo American, MMX e Samarco (Global 

Business Report, 2012). 
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 Quadro 12. As dez maiores mineradoras do Brasil em 2014 (em produção) 

Posição Empresa 

 

Nacionalidade do 

capital 

Principais bens 

minerais 

Participação na 

produção mineral 

brasileira (%) 

1 Vale 

 

Brasileira 

Ferro, manganês, 

cobre, níquel, fosfato 

e potássio 

52,3% 

2 

Companhia 

Siderúrgica 

Nacional (CSN) 

Brasileira 
Ferro, calcário e 

estanho 
3,2% 

3 
Samarco (Vale & 

BHP) 

Brasileira e 

Australiana 
Ferro 2,2% 

4 Yamana Canadense Ouro e cobre 1,6% 

5 AngloGold Ashanti Sul Africana Ouro 1,6% 

6 Kinross Canadense Ouro 1,5% 

7 Anglo American 
Inglesa e Sul 

Africana 

Níquel, fosfato e 

nióbio 
1,3% 

8 Votorantim Metais 
Brasileira Bauxita, níquel, zinco 

e cobalto 
1,1% 

9 
Mineração Rio do 

Norte S.A. 

Brasileira 
Bauxita 1,0% 

10 MMX Brasileira Ferro 0,9% 

Fonte: Brasil Mineral (2014) 

 

 

Assim como o ferro, outros minérios, também, são dominados por um grupo 

relativamente pequeno de empresas. Mineração Rio do Norte, Alcoa e VALE dominam 

a produção de bauxita e alumina. A produção de nióbio é dominada pela CBMM, 

enquanto a produção de manganês é quase totalmente controlada pela VALE. A 

Votorantim Metais é a única produtora de zinco do Brasil, e é também responsável por 

cerca de metade da produção de níquel no país, ao lado da Anglo American Brasil 

(Global Business Report, 2012).  

 

Em 2013 foram registradas, 8.870 mineradoras distribuídas pelo Brasil (IBRAM, 2015). 

A maior concentração de empresas mineradoras está na região sudeste concentrando 

3.609, ou seja, 41% das empresas. O sul concentra 2.065 empresas (23%), o nordeste 

1.606 (18%), o centro-oeste 1.075 mineradoras (12%) e o norte 515 companhias (6%) 

(IBRAM, 2012). São 1.820 lavras garimpeiras, 830 complexos de água mineral e 

13.250 licenciamentos (IBRAM, 2015). 

 

Os maiores estados produtores de minérios em 2012, de acordo com o recolhimento da 

CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) foram: MG 

(53,2%), PA (28,6%), GO (4,1%), SP (2,8%), BA (2,0%) e outros (9,3%). Em 2012, a 

arrecadação da CFEM alcançou R$ 1,832 bilhão. Em 2011 a arrecadação já havia sido 
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significativa com R$ 1,540 bilhão, ou seja, 42,8% superior à de 2010, que foi de R$ 

1,078 bilhão (IBRAM, 2012). 

 

O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, com 17% da 

produção mundial total (Quadro 13). Depois do petróleo, o ferro é o segundo produto 

com maior exportação do país, que tem China (45,78%), Japão (9,71%) e Coréia do Sul 

(4,97%) como principais compradores (Global Business Report, 2012; IBRAM, 2012). 

O Quadro 13 apresenta a porcentagem da produção brasileira frente à produção mundial 

e a posição do Brasil, por produto e reserva, no ranking mundial de produção mineral. 

 
Quadro 13. Classificação da produção e das reservas minerais brasileiras no mundo 

Minerais 

Participação da 

Produção Brasileira 

na Produção 

Mundial 

Posição no 

Ranking 

mundial 

(produção) 

Participação das 

Reservas Brasileiras 

nas Reservas 

Mundiais 

Posição no 

Ranking 

mundial 

(reservas) 

Bauxita 14% 3º 6,8% 5º 

Cobre 2% 5º 2% 13º 

Rochas 

Ornamentais 
7,7% 3º 5,6% 6º 

Ouro 2,3% 12º 3,3% 9º 

Minério de 

Ferro 
17% 2º 11% 5º 

Caulim 6,8% 5º 28% 2º 

Manganês 20% 2º 1,1% 6º 

Nióbio 98% 1º 98% 1º 

Tantalita 28% 2º 50% 1º 

Estanho 4,1% 5º 13% 3º 

Zinco 2,4% 12º 0,85% 6º 

Fonte: IBRAM (2014) 

 

Apesar do Brasil ser um importante player na indústria de mineração mundial, o país 

ainda é dependente de alguns minerais estratégicos para a economia, como carvão 

metalúrgico, potássio e terras raras (Quadro 14) (IBRAM, 2015).  
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Quadro 14. Produção de Minerais – Posição Mundial do Brasil em 2014 

Exportador 

(Global Player) 
Exportador Autossuficiente 

Importador/ 

Produtor 

Dependência 

Externa 

- Nióbio (1) 

- Minério de ferro 

(3) 

- Vermiculita (3) 

- Grafita (3) 

- Bauxita (2) 

- Caulim (5) 

 

- Níquel 

- Magnesita 

- Manganês 

- Estanho 

- Cromo 

- Ouro 

- Rochas 

Ornamentais 

- Calcário 

- Diamante 

industrial 

- Talco 

- Tungstênio 

- Cobre 

- Enxofre 

- Titânio 

- Diatomito 

- Fosfato 

- Zinco 

- Carvão 

metalúrgico 

- Potássio 

- Terras Raras 

Fonte: IBRAM (2015) 

 

Com relação à taxa de crescimento da produção da indústria de mineração no Brasil, a 

partir do ano 2000, a procura maior por minerais, principalmente pelo elevado índice de 

crescimento mundial, impulsionou o valor da PMB (Produção Mineral Brasileira). No 

período 2001 a 2012, o valor da PMB cresceu 550%, saindo de US$ 7,7 bilhões em 

2001 para US$ 53 bilhões, em 2011 e US$ 38 bilhões, em 2015 – já refletindo o 

momento de repressão dos preços das commodities e da demanda (Figura 10).  

 

Figura 10. Evolução do valor da produção mineral brasileira (US$ bilhões) 

 
Fonte: IBRAM (2015) 

 

Com relação à pauta de exportação mineral esta apresenta grande concentração em um 

único bem mineral. Analisando as exportações em 2014 verifica-se a proeminência 
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absoluta do minério de ferro, que representou 75% do valor das exportações dos bens 

minerais exportados.  

 

A crescente participação das exportações de minerais durante os anos 2000 permitiu ao 

setor financiar uma grande parcela da balança comercial brasileira (ver Figura 11). O 

aumento cumulativo de todas as categorias de exportações anuais de minerais de 1995 a 

2010 chegou a quase US$ 60 bilhões, montante superior ao movimento total da balança 

comercial do país (para todos os bens e serviços) registrado no mesmo período, mais da 

metade desse aumento do valor em dólar dos minerais é atribuível ao minério de ferro e 

outros metais.  

 

Figura 11. Balança Comercial Brasileira vs. Balança Comercial da Indústria de Mineração 
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Fonte: IBRAM (2014) 

 

A participação dos minérios e metais ferrosos nas exportações totais, que saltou de 6,3% 

em 1995 para 16,7% em 2010. Em 2011, os minerais contribuíram com um terço das 

divisas totais das exportações brasileiras, com uma contribuição de 23% dos minerais 

não combustíveis, sobretudo do minério de ferro. Esse nível de contribuição fica um 

pouco abaixo do verificado em economias menos desenvolvidas, como a Gana e 

Tanzânia (ICMM, 2011; ICMM, 2013). 

 

Apesar das contribuições do setor de mineração brasileiro discutidas anteriormente, a 

contribuição dos minerais para o PIB total (3 a 5%) representa um percentual baixo em 
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comparação com a contribuição do setor de mineração para as exportações (20% do 

total das exportações) e o investimento, em grande medida devido à elevada intensidade 

de capital da mineração moderna (ICMM, 2013).  

 

O setor de mineração brasileiro é um empregador direto relativamente pequeno no nível 

nacional, visto ser esta uma característica típica da mineração moderna intensiva em 

capital em todo o mundo. Segundo dados do IBRAM (2015) o emprego formal direto 

total em 2015 na mineração correspondeu a 214.070 empregos, menos de 1% da mão-

de-obra ocupada total no país. Porém, o setor extrativo mineral gera um efeito 

multiplicador de 3,6 postos de trabalho sobre a indústria de transformação mineral, ou 

seja, são 770.652 empregos na cadeia produtiva seguinte (DNPM, 2014). Ao longo de 

toda a cadeia industrial brasileira, o IBRAM (2015) revela que este efeito multiplicador 

ocorre para trás e para frente na cadeia produtiva, gerando efeito multiplicador de até 13 

empregos indiretos, ou seja, quase 2,7 milhões de trabalhadores envolvidos de alguma 

forma com a atividade de mineração. Também, no sudeste do Pará o emprego direto 

total é altamente significativo, em particular durante a construção de novos projetos de 

grande porte, por exemplo as operações da VALE no projeto S11D geraram 

oportunidades de emprego direto de 1 em 5 dos empregos formais nos municípios 

abrangidos pela mineração (ICMM, 2013). A Seção a seguir apresenta um breve 

histórico da empresa VALE. 

 

4.5 A VALE
3
 

 

A VALE é uma empresa mineradora brasileira que se posiciona como uma das maiores 

empresas mineradoras do mundo. É a maior produtora mundial de minério de ferro e 

pelotas de minério de ferro e a segunda maior produtora mundial de níquel (Vale, 

2016a). A VALE, como uma empresa estatal, foi criada em 1942 por conta do esforço 

de guerra para apoiar os aliados do Brasil. Após um período de quase falência, seja por 

problemas internos como falta de infraestrutura competitiva, ou problemas externos 

como falta de reputação no mercado, além de desvantagens com relação ao país de 

origem, ela reverteu esta situação e na década de 70 já era considerada a maior 

exportadora de minério de ferro do mundo. Para isso, a empresa na década de 60 

                                                 
3
 A empresa será tratada aqui durante todo o documento como VALE mesmo no período em que se 

chamava Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 
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inaugurou o Centro de Pesquisa Mineral (CPM), atualmente conhecido como Centro de 

Desenvolvimento Mineral (CDM) (Quadro 15) e criou a subsidiária Rio Doce Geologia 

(Docegeo) (Quadro 16).  

 

Quadro 15. Centro de Desenvolvimento Mineral (CDM) 

 
A fim de apoiar as atividades de pesquisa em 1965 foi criado em Santa Luzia (MG) o Centro 
de Desenvolvimento Mineral (CDM), também conhecido como Centro de Pesquisa Mineral 
(CPM) e Superintendência de Tecnologia (Sutec) . O CDM realiza atividades relacionadas à 
pesquisa mineral, ao desenvolvimento tecnológico e às etapas de análise e estruturação de 
negócio com o objetivo de desenvolver novos projetos minerais para a Vale. O resultado do 
trabalho desenvolvido neste Centro de Pesquisa responde às exigências iniciais para atestar 
a viabilidade de um projeto mineral. O estudo conceitual fornece informações importantes 
para as etapas seguintes, implantação e operação, tais como: uma estimativa do recurso 
mineral da área pesquisada, a localização, a qualidade e concentração do mineral, tipo 
de tecnologia que deverá ser empregada para fazer extração, escoamento da 
produção, planejamento da mina e até mesmo como será a destinação dos resíduos e o 
descomissionamento (fechamento).  
 
O CDM ocupa uma área de 350 mil m

2
 com laboratórios de processo, plantas piloto, 

laboratórios químicos e mineralógicos. É considerado o mais sofisticado e completo complexo 
laboratorial voltado à pesquisa e desenvolvimento na área mineral da América Latina, e um 
dos mais modernos centros de desenvolvimento de tecnologia mineral do mundo. Foi o 
primeiro do gênero a receber a certificação ambiental ISO 14001. Em 2014, empregava cerca 
de 250 profissionais, dos quais 120 do quadro próprio. 
 

Fonte: Entrevista Gerente do Centro de Desenvolvimento Mineral; Entrevista Gerente de P&D do Centro 

de Tecnologia de Ferrosos; Vale (2012a) 

 

Quadro 16. Rio Doce Geologia e Mineração S.A. (Docegeo) 

 
O surgimento da Docegeo em 1971 é associado ao interesse do Brasil pela pesquisa 
geológica do país. Em termos de empresa a Docegeo surge para unificar a pesquisa 
geológica da empresa em termos de planejamento e tecnologia e para diversificar os 
investimentos da VALE no setor mineral. A Docegeo surge como uma subsidiária integral da 
VALE com atividades de exploração e aproveitamento de jazidas minerais, no país e no 
exterior. Os estatutos da subsidiária previam também “a busca, a pesquisa e a lavra de 
substâncias minerais e combustíveis fósseis sólidos, bem como a distribuição e 
comercialização de seus produtos, quer in natura, quer beneficiados ou industrializados”. 
Também, a Docegeo não era restrita aos projetos da VALE e poderia também participar de 
outras sociedades direta ou indiretamente relacionadas com seus fins sociais, na qualidade de 
sócia, cotista ou acionista, bem como efetuar para terceiros quaisquer serviços relacionados 
com o objetivo social da empresa. Na prática, a empresa foi pioneira em pesquisa mineral no 
país. Essa dedicação à investigação geológica era pertinente – três anos após a criação da 
empresa, a VALE se tornaria a maior exportadora de ferro do mundo, com 16% do mercado 
transoceânico do produto. A Docegeo foi, até 2003, a principal unidade de pesquisa da VALE. 
Após 2003 a empresa foi extinta passando suas atividades para a VALE. 
 

Fonte: Vale (2012a) 

 

Além disso, para garantir a posição de maior exportadora foi implantado o Projeto Ferro 

Carajás (ver Quadro 17), ainda hoje considerado a maior e melhor reserva de minério de 

ferro do mundo. A abertura do projeto Ferro Carajás aconteceu em 1984. No final do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Vale_do_Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_(qu%C3%ADmica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_(minera%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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ano seguinte, a produção chegou a 1 milhão de toneladas de minério de ferro 

produzidas. No terceiro ano de operação, com a entrada da usina de beneficiamento em 

escala industrial, com capacidade instalada de 30 milhões de toneladas/ano, foram 

produzidos em Carajás 13,5 milhões de toneladas de produto final.  

 

Quadro 17. Projeto Ferro Carajás 

 
O Projeto Minério de Ferro Carajás tem suas origens em 1967, quando foram descobertos 
significativos depósitos ferríferos na Serra dos Carajás nas proximidades do município de 
Marabá, no Sul do Pará.  A reserva foi encontrada pela equipe de pesquisa da Companhia 
Meridional de Mineração, subsidiária do grupo norte-americano United States Steel 
Corporation, que, na época, efetuava um amplo programa de pesquisa mineral na Amazônia à 
procura de manganês. Em 1970 a CVRD e a U.S. Steel criaram a Amazônia Mineração S.A. 
(AMZA) com a seguinte composição acionária: CVRD (51%) e Cia. Meridional de Mineração 
(49%). 
 
Os estudos geológicos realizados pela Amazônia Mineração S.A. e, posteriormente, também 
pela Docegeo, revelaram que a jazida de ferro em Carajás era uma importante província 
metalogenética. Entre 1970 e 1972, a Amazônia Mineração realizou o mapeamento geológico 
preliminar da região e confirmou o potencial da área que continha reservas de 17,9 bilhões de 
toneladas de minério de ferro com teores médios de 66,1% de ferro - suficientes para, em um 
ritmo de exploração de 35 milhões de t/ano, fornecer minério de ferro por mais 500 anos - 
além de outros depósitos significativos de manganês, níquel, cobre, cromo e outros bens 
minerais.  
 
Porém, em 1977 as divergências entre as duas companhias CVRD e US Steel, agravadas 
com a recusa da US Steel em arcar com seus compromissos de compra de minério, 
culminaram com a saída oficial dos norte-americanos do empreendimento, após receberem 
uma indenização de US$ 50 milhões. A CVRD, detentora dos conhecimentos tecnológicos 
básicos em relação ao minério de ferro e já possuidora de cerca de 20% do mercado 
transoceânico de minério, tornava-se a única acionista da AMZA. 

 
A primeira providência da AMZA, inteiramente controlada pela CVRD, foi realizar novos 
estudos para reavaliar a escala de produção mais adequada ao projeto e verificar as 
possibilidades de uma racionalização de seus custos, os quais, orçados em US$ 930 milhões 
em 1973, já alcançavam, então, cerca de US$ 3,5 bilhões. Do resultado desses estudos 
chegou-se à meta de produção inicial de 20 milhões de toneladas anuais, a partir de 1984, 
com vistas a atingir 35 milhões em 1987. Os custos do projeto foram reavaliados para US$ 2,4 
bilhões. Paralelamente, a CVRD intensificou as negociações na busca de novos investidores 
estrangeiros e de financiamentos externo e interno para as obras necessárias. O empenho da 
CVRD em conseguir novos sócios vinha fracassando. Vivia-se, um período de saturamento no 
mercado internacional de minério de ferro, atingido durante a crise da indústria do aço.  
 
Porém, a CVRD insistiu na viabilidade econômica imediata do projeto com base em dois 
argumentos: (i) o primeiro é que o atendimento às crescentes demandas das siderúrgicas por 
finos de alto teor (sinter feed) a partir exclusivamente da produção do Quadrilátero Ferrífero 
em Minas Gerais, cujas reservas mais ricas se encontravam em fase de exaustão exigiria 
novos e crescentes investimentos no beneficiamento. Já o minério de Carajás, de alto teor de 
ferro, teria colocação certa no mercado internacional; (ii) o segundo argumento é que a CVRD 
fazia um diagnóstico otimista das perspectivas do mercado, prevendo o reaquecimento das 
vendas a partir de 1985. 
 
As análises do minério de ferro de Carajás foram feitas por laboratórios nacionais, DETEG 
atual CDM e Usiminas e de grandes empresas siderúrgicas estrangeiras (Japão, Estados 
Unidos e Europa). Segundo Kury (1982), era estimada a criação de 12.700 empregos durante 
a fase de implantação e cerca de 5.600 empregos diretos na fase de operação. 
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O primeiro corpo de minério de ferro escolhido para lavra em Carajás foi o N4E, devido à 
facilidade de acesso ferroviário, à baixa espessura do capeamento e ao baixo teor de 
contaminantes. O N4E possuía 1,4 e 1,2 bilhões de toneladas de reservas geológica e 
lavrável, respectivamente. A ausência de contaminantes e teor de ferro de 66% do minério, 
proporcionaram redução dos custos de produção. “Um minério com essas características 
dispensa a etapa de concentração” (Entrevista com Pesquisador do Centro de 
Desenvolvimento Mineral; Entrevista com Engenheiro Sênior).  Neste contexto, o 
processamento do minério consistia apenas das operações de britagem, classificação, 
desaguamento, moagem e filtragem. Os produtos obtidos eram sinter feed, granulado, pellet 
feed e FDR (fino para redução direta).  

 
Fonte: CVRD (1992); Vale (2012a); Sampaio, Julianelli e Penna (2002) 

 

Atualmente, em minério de ferro, segundo Vale (2015i), a empresa opera quatro 

sistemas no Brasil para a produção e distribuição de minério de ferro, aos quais são 

referidos como sistemas Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, conforme descrito na 

Tabela 1. Em operações com pelotas de minério de ferro há 11 usinas de pelotização no 

Brasil e duas em Omã. Cabe destacar que quanto à pelotização, em meados dos anos 

2000 foi criado Centro Tecnológico de Ferrosos (CTF) com o objetivo de desenvolver 

pesquisas focadas para minério de ferro (ver Quadro 18). 
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Quadro 18. Centro Tecnológico de Ferrosos (CTF) 

 
A partir dos anos 2000 as pesquisas relacionadas a minério de ferro começaram a mudar de 
foco. Menos pesquisas foram realizadas em termos de processamento mineral (área já muito 
consolidada no minério de ferro) dando-se ênfase ao desenvolvimento de produtos. Sendo 
assim, em 2000 o grupo de Desenvolvimento Tecnológico de Produto Ferrosos e os 
equipamentos que trabalhavam com as atividades de melhorias de produto minério de ferro 
foram transferidos do CDM para Vitória/ES devido à proximidade com usinas de pelotização. 
Essa nova constituição tinha a intenção de dar ao grupo de pesquisadores uma visão do que 
os clientes precisavam e criar um diálogo de alto nível com os clientes na área de produtos, 
desempenho e soluções em minério de ferro para os clientes. 
 
Em 2007, com a aquisição da MBR (Minerações Brasileiras Reunidas), adquiriu-se também 
uma planta de tecnologia mineral chamada na época “Laboratório do Miguelão”. Nesta época 
a Vale estava buscando ampliar a estrutura do CTF que estava em Vitória. De acordo com o 
Gerente de P&D do CTF: 
 

Em Vitória estava muito apertado e também já era uma outra ideia, era uma 
ideia muito mais de conhecer mais os nossos recursos minerais e 
desenvolver soluções a partir desse conhecimento, e já existia nessa área 
uma infra mínima, a gente fez a mudança dos laboratórios e dos 
pesquisadores e dos funcionários, de Vitória aqui para o Miguelão. E em 
2008, nós inauguramos o CTF e aí sim com uma estrutura maior, com um 
time mais robusto, e com alguns laboratórios que a gente não tinha lá em 
Vitória dentro dos nossos ativos. Então aqui no CTF, entrando um pouco 
mais no CTF, a gente se autodenomina aqui um Centro de Simulações. 

 
No CTF é possível acompanhar, por meio de simulações numéricas e em laboratórios, todo o 
processo produtivo, desde a definição de rotas de beneficiamento até o comportamento 
do minério nas plantas siderúrgicas, com o objetivo de maximizar a produção. Dois dos 
principais equipamentos do CTF são: (i) o forno de amolecimento e fusão, que permite realizar 
ensaios metalúrgicos em altas temperaturas (até 1.700 °C) e simula diferentes condições de 
uso do minério de ferro em altos-fornos; e (ii) o espectrômetro Mössbauer, que investiga as 
características químicas e físicas dos compostos de ferro através do fenômeno 
de ressonância nuclear. O CTF possui 2 espectrômetros de transmissão e um espectrômetro 
de reflexão, menor e portátil.  
 
A VALE é a única mineradora do mundo a manter um Centro de Pesquisas com foco em 
pesquisar o uso do minério de ferro e carvão no destino final da cadeia produtiva: a indústria 
siderúrgica. Seu objetivo é garantir o produto mais adequado às necessidades dos clientes. 
Para fornecer um produto sob medida, aproveita a sua grande quantidade de minas de 
minério de ferro para produzir produtos múltiplos de minério de ferro com diferentes teores de 
ferro, sílica e alumina, e várias propriedades físicas, incluindo a granulometria, oferecendo a 
seus clientes mais variedades. 
 
Em 2012 o CTF possuía 90 colaboradores, 25 de nível operacional que trabalham com 
atividades de teste e execução de ensaios, 26 de nível técnico que coordenam os laboratórios 
e os planos de pesquisa e 39 de nível superior que são os pesquisadores. No que tange aos 
colaboradores de nível superior: (i) 26% eram graduados; (ii) 31% doutores e; (iii) 43% 
mestres (CD Centro de Tecnologia de Ferrosos e Entrevista com o Gerente de P&D do centro 
de Tecnologia de Ferrosos). 
 

 Fonte: Entrevista Gerente de P&D do CTF; Vale (2012a) 

 

Adicionalmente, há uma participação de 50% na Samarco, que opera um sistema 

integrado nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, no Brasil. As operações da 

Samarco foram suspensas depois da ruptura na sua barragem de rejeitos em novembro 
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de 2015. Há ainda participação de 25% em duas empresas de pelotização na China. A 

atuação da VALE no mundo em 2012 é demonstrada na Figura 12. 

 

Tabela 1. Principais áreas de atuação da Vale em minério de ferro no Brasil 

Região Complexo Mina 

Sistema 

Sudeste 

Complexo de Itabira 

Cauê 

Minas do meio (Chacrinha, Onça, Dois 

Córregos, Periquito) 

Conceição 

Complexo de Minas Centrais 

Água Limpa 

Gongo Soco 

Brucutu 

Complexo Mariana 

Alegria 

Fábrica Nova 

Fazendão 

Sistema Sul 

Complexo Paraopeba 

Jangada 

Córrego do Feijão 

Capão Xavier 

Mar Azul 

Complexo Itabiritos 

Segredos 

João Pereira 

Sapecado 

Galinheiro 

Complexo Vargem Grande 

Abóbora 

Capitão do Mato 

Tamanduá 

Sistema Norte Complexo de Carajás 

Sistema 

Centro-Oeste 

 Mina de Urucum 

 Mina de Corumbá 

Fonte: Vale (2016a) 

 

Os principais produtos oriundos do processamento mineral do minério de ferro extraído 

pela Vale são: (i) natural pellet ore, pelota natural de minério; (ii) sinter-feed, partículas 

mais finas que os granulados, tem até 0,6 centímetros de diâmetro; (iii) pellet-feed, pó 

de minério de ferro que passa por aglomeração para ser transformado em pelotas; (iv) 

granulado, material entre 0,6 e 5 cm de diâmetro que pode ser jogado diretamente nos 

altos fornos; e (v) pelota, produto formado por partículas de minério de ferro ultrafinas, 

aglomeradas com tamanho entre 8mm e 18mm e qualidade adequada para um processo 

de redução dos óxidos de ferro em ferro metálico (ferro gusa ou ferro esponja) (Vale, 

2015d). 
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Figura 12. Atuação da VALE no mundo em 2012 

 
 
Fonte: Vale (2013a) 
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A empresa também produz minério de manganês e ferroligas, carvão, cobre, níquel, 

fertilizantes e cobalto, metais do grupo da platina (“PGMs”) e outros metais preciosos 

(Vale, 2015b). O minério de ferro permanece como o principal produto da VALE. 

Também, destaca-se que a partir de meados dos anos 2000 a VALE se tornou a segunda 

maior produtora de níquel devido à aquisição da empresa canadense Inco (ver Quadro 

19).   

 

Quadro 19. Inco 
 
Em 1902, foi criada, em Nova York, a empresa International Nickel Company, Ltd., como parte 
de uma joint venture entre as empresas Canadian Copper, Orford Copper e American Nickel 
Works. Em 1916, a International Nickel Company of Canada, Ltd passou a ser a operadora de 
Copper Cliff, em Sudbury, e, em 1918, construiu uma nova refinaria em Port Colborne. Em 
1919, iniciaria suas atividades comerciais com o nome de Inco. 
Uma década depois, a empresa se expandiu ao absorver a britânica Mond Nickel Company e 
estabeleceu sede em Toronto. Entre as curiosidades do período está o fato da mina de Frood, 
da Inco, ter sido responsável por produzir 40% do níquel usado na artilharia dos aliados 
durante a Segunda Guerra Mundial. 
As operações da empresa continuaram a se expandir e, em 1973, foi aberta oficialmente a 
Refinaria de Níquel de Copper Cliff, avaliada em US$ 140 milhões. A operação foi 
responsável por introduzir as pelotas de níquel no mercado americano. O níquel da refinaria 
chegou a ser usado nos ônibus espaciais da NASA, em 1981. 
A Inco foi adquirida pela Vale em 2006. 

 
Fonte: Vale (2015c) 

 

O Quadro 20 demonstra a importância do minério de ferro para a VALE a partir da 

composição da receita da empresa, onde este foi responsável por mais da metade 

(54,47%) em 2013. Ademais, corroborando a importância do minério de ferro para a 

VALE em meados dos anos 2000 deu-se início ao Projeto S11D, o maior 

projeto greenfield (que envolvem projetos iniciados do “zero”),  de mineração de ferro 

da história da VALE. 
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Quadro 20. Composição da receita operacional da VALE por produto, em 2013 

 Descrição dos Minerais % da receita operacional 

Minério de ferro 58,2% 

Pelotas 12,5% 

Níquel 7,9% 

Fertilizantes 6,0% 

Cobre 5,0% 

Logística 3,1% 

Carvão 2,1% 

Outros 2,0% 

Manganês e ferroligas 1,2% 

PGMs 1,0% 

Metas preciosos 0,9% 

Cobalto 0,1% 

   Fonte: VALE (2014a) 

 

Quadro 21. Projeto S11D 
 
O Projeto Ferro Carajás S11D (antigo Projeto Serra Sul) é um projeto para implantação de um 
complexo minerário na região da Serra dos Carajás, na subdivisão chamada Serra Sul, para 
exploração do minério de ferro do bloco D do corpo geológico S11 (S de Sul). As instalações 
ficarão situadas na área do município de Canaã dos Carajás, Pará. 
 
Trata-se do maior projeto greenfield (que envolvem projetos iniciados do “zero”), de mineração 
de ferro da história. As reservas do bloco D são de 4.2 bilhões de toneladas de minério de 
ferro lavrável, dos 11 bilhões existentes no corpo inteiro, com um teor médio de ferro de 
66,7%. A produção prevista é de 90 milhões de toneladas por ano (MTPA). Esta capacidade 
de extração de minério é mais de um terço da produção de minério de ferro da Vale no ano de 
2009 e a mesma capacidade da maior mina a céu aberto do mundo, já instalada na Serra dos 
Carajás, no Pará. 
 
Os estudos de engenharia foram iniciados em 2005. A licença de instalação foi emitida 
pelo IBAMA em julho de 2013. O início da operação está previsto para o segundo semestre de 
2016, com alcance do volume nominal de produção em 2018. O investimento total orçado é 
de US$ 19,49 bilhões, sendo cerca de US$ 8 bilhões destinados às instalações da mina e da 
usina e o restante à logística. 
 
Na construção e operação da S11D, novas tecnologias foram utilizadas como: (i) 
processamento a umidade natural; (ii) sistema truckless para transporte do minério, sem uso 
de caminhões fora de estrada; e (iii) montagem da usina através de módulos pré-fabricados. 

 
Fonte: Vale (2015a) 

 

Também, a produção de ferro da VALE atingiu cerca de 300 mil toneladas métricas 

com seu ápice em 2011, registrando uma produção de 322,6 mil toneladas métricas 

(Figura 13). 
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 Figura 13. Evolução da produção de minério de ferro na VALE (mil toneladas métricas) 
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  Fonte: Vale (2014a) 

 

Cabe destacar que as exportações da VALE superam as exportações de soja, açúcar, 

carnes, automóveis, café e aviões. O Quadro 22 apresenta o crescimento das 

exportações no período de 2001 a 2010. 

 

Quadro 22. Exportações da VALE comparadas com outros produtos (US$ milhões) 

Ano 
Exportações 

da VALE 
Soja* Açúcar* Carnes* Automóveis* Café Aviões 

2001 3,297 5,206 2,279 2,629 4,239 1,393 2,839 

2002 3,173 5,906 2,094 2,879 4,510 1,362 2,335 

2003 4,229 7,935 2,140 3,729 5,827 1,516 1,939 

2004 5,534 9,822 2,640 5,648 7,307 2,025 3,269 

2005 7,021 9,232 3,919 7,391 9,189 2,879 3,168 

2006 9,656 8,911 6,167 7,701 10,366 3,311 3,241 

2007 12,492 10,888 5,100 9,559 10,396 3,829 4,719 

2008 17,606 17,300 5,483 12,046 11,109 4,697 5,495 

2009 13,719 17,058 8,378 9,602 7,122 4,222 3,860 

2010 29,090 16,953 12,762 11,375 10,348 5,717 3,972 

* Soja inclui grão, triturada, farelo, óleo e resíduos da extração do óleo; açúcar inclui de cana, bruto e refinado; 

carnes inclui as diversas formas de processamento das diferentes carnes de frango, suína e bovina; automóveis inclui 

de passageiros, tratores, peças e motores; e café inclui grão cru e solúvel. 

Fonte: Vale (2012a)  
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CAPÍTULO 5 

 

5. DESENHO E MÉTODO DA PESQUISA 

 

O objetivo deste Capítulo é descrever a abordagem, o design e os procedimentos de 

análise desta pesquisa. O Capítulo 2 definiu o problema de pesquisa e argumentou que o 

processo de acumulação de capacidades tecnológicas em economias emergentes, 

especialmente em indústrias relacionadas a recursos naturais precisa ser melhor 

compreendido. No Capítulo 3 sugeriu-se que os modelos de mensuração de capacidades 

tecnológicas existentes, com base na experiência dos países desenvolvidos, não são 

apropriados para explicar o processo cumulativo de capacidades tecnológicas em 

economias emergentes. Sendo assim, construiu-se um framework para mensuração das 

capacidades tecnológicas na indústria de mineração inspirado em trabalhos anteriores 

(ex.: Lall, 1992; Figueiredo, 2001 e Urzúa, 2013). Portanto, este Capítulo, detalha como 

as questões de pesquisa foram examinadas empiricamente. 

 

O Capítulo está organizado em cinco seções. A Seção 5.1 justifica a abordagem e o 

design da pesquisa. A Seção 5.2 apresenta os critérios de seleção dos casos. A Seção 5.3 

descreve o processo de coleta de dados. Por fim, a Seção 5.4 descreve os procedimentos 

para análise das evidências empíricas coletadas.  

 

5.1 DESIGN E ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

Como já demonstrado nos Capítulos 1 e 2 esta pesquisa concentra-se no tema da 

acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras, suas fontes e implicações geradas 

para a performance competitiva de empresas no contexto de economias emergentes, 

particularmente, na indústria de mineração e está estruturada para responder as 

seguintes questões: 

 

(i) Até que ponto há variações nas trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas de diferentes áreas tecnológicas da VALE no período entre 1942 

e 2015?  
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(ii) Até que ponto essas variações podem ser explicadas pela aprendizagem 

tecnológica (mecanismos de aprendizagem)? 

 

A natureza das questões de pesquisa - particularmente o foco sobre a acumulação de 

capacidades tecnológicas durante um período prolongado - moldou a seleção de uma 

estratégia de abordagem dedutiva e indutiva e de natureza qualitativa. O design da 

pesquisa baseou-se em um estudo de caso único, em profundidade e à base de 

evidências empíricas de primeira mão com cobertura de longo prazo que foram obtidas 

por meio de extensivo trabalho de campo. A análise dos dados adotou uma perspectiva 

qualitativa para abordar as questões relativas à trajetória de acumulação de capacidade 

tecnológica, a influência dos mecanismos de aprendizagem e as implicações geradas 

para a performance competitiva da empresa.  

 

A adoção de uma perspectiva qualitativa expande o entendimento do processo de 

acumulação de capacidades tecnológicas e permite que os dados possam ser coletados 

por um longo período no tempo, tornando-se possível avaliar a influência e o efeito de 

diferentes variáveis em um grande nível de detalhe. Em uma abordagem qualitativa a 

análise move-se “beyond ‘snapshots’ of ‘what’ and ‘how many’ to just how and why 

things happen as they do – and even assess causality as it actually plays out in a 

particular setting” (Miles & Huberman, 1994, p.10). Em outras palavras, a estratégia de 

pesquisa adotada é apropriada pois soluciona algumas limitações apresentadas na 

literatura (Capítulo 2) - como por exemplo, a falta de estudos empíricos longitudinais 

em nível de empresa - e facilita uma melhor compreensão do que está por trás de um 

fenômeno pouco pesquisado, evidenciando detalhes e nuanças que não poderiam ser 

capturadas por outros métodos, incluindo, em particular, análises agregadas derivadas 

de métodos puramente quantitativos (Patton, 1990).  

 

Ademais, a estratégia de pesquisa se mostra adequada, pois tem sido amplamente 

utilizada em estudos recentes que examinam questões de pesquisa de natureza similar às 

desta tese demonstrando resultados convincentes e conclusivos sobre questões 

relacionadas à acumulação de capacidades tecnológicas em economias emergentes (ex.: 

Dantas & Bell, 2011; Figueiredo et al., 2013; Figueiredo, 2014).  
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Cabe destacar que a unidade de observação é a atividade tecnológica que representa a 

capacidade tecnológica da empresa. Sendo assim, a unidade de observação não se refere 

a VALE como um todo nem tampouco a uma unidade operacional ou departamento da 

empresa. A unidade de observação refere-se às atividades tecnológicas. Buscaram-se 

evidências dos locais onde as atividades tecnológicas se apresentavam e emergiam e do 

local onde se comportavam de diferentes maneiras. Fez-se um recorte inicial da 

pesquisa nas áreas de prospecção e pesquisa mineral, lavra e processamento mineral 

voltadas para minério de ferro. Porém, à medida que evidências de outros bens minerais 

emergiam, estas também foram consideradas na pesquisa. Mas, as evidências se 

concentraramm principalmente em minério de ferro. 

 

No que tange as evidências dos mecanismos de aprendizagem e implicações, estas 

foram selecionados de maneira associada às atividades tecnológicas específicas 

identificadas no estudo. Posta a estratégia de pesquisa, a Seção a seguir apresenta os 

critérios de seleção do caso a ser investigado. 

 

5.2 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO CASO 

 

A escolha de um estudo de caso único de cobertura de longo prazo, bem como a seleção 

da indústria de mineração e da empresa VALE partiu de um direcionamento deliberado, 

motivado por várias razões. Primeiramente, foi necessário optar por um estudo de caso 

com cobertura de longo prazo devido à escassez de estudos sobre o desenvolvimento 

tecnológico de indústrias relacionadas a recursos naturais com uma perspectiva 

longitudinal ao nível de empresa. Portanto, a utilização de estudo de caso com 

perspectiva longitudinal se fazia necessária, pois, de outro modo, insights limitados 

seriam produzidos, como argumentado no Capítulo 3. Além disso, no que tange à opção 

por um estudo de caso único, segundo Yin (2005) esta opção é válida quando o 

pesquisador está interessado em observar o comportamento de um fenômeno ao longo 

do tempo. O autor afirma que não há um número mínimo de casos requeridos, o mais 

importante é buscar casos ricos que representem o fenômeno a ser investigado. Ademais 

pesquisas relevantes sobre o tema de acumulação de capacidades tecnológicas têm 

utilizado estudos de caso único para examinar questões de pesquisa similares às deste 

trabalho (ex.: Dutrènit, 2000; Dantas & Bell, 2009; 2011). 
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Quanto ao critério de seleção da empresa pesquisada neste trabalho se fundamentou na 

perspectiva de amostra intencional ou deliberada (Patton, 1990) que se justifica, segundo, 

Eisenhardt (1989), pelo fato de que estudos de caso para a análise de fenômenos 

complexos dependem de escolhas adequadas de empresas. Dessa forma, a pesquisa buscou 

selecionar um caso com alto grau de informação (Eisenhardt, 1989; Patton, 1990) para o 

entendimento aprofundado do fenômeno estudado na pesquisa. 

 

No que tange a escolha do contexto empírico, antes da decisão pela indústria de 

mineração, foram levantados outros setores relacionados a recursos naturais como 

possibilidade de estudo: petroquímica e sementes. Coletaram-se informações sobre 

estudos já existentes e as principais características dos três setores. Neste momento 

evidenciou-se que praticamente não havia estudos sobre a temática da acumulação de 

capacidades tecnológicas na indústria de mineração, enquanto estudos na indústria 

petroquímica e de sementes já eram evidenciados. Além disso, dentre as três indústrias 

levantadas, a mineração tem sido a indústria mais apontadas perante argumentos de 

funcionamento de enclave, contribuição apenas com royalties para o governo e 

apresentação de limitadas oportunidades de desenvolvimento tecnológico e que os 

países deveriam abandonar suas atividades (Barnett & Bell, 2011; Ruehle & Kulkarni, 

2011; Scott-Kemmis, 2013). Portanto um estudo com a temática de acumulação de 

capacidades tecnológicas na mineração poderia contribuir para uma visão diferenciada 

frente a estes argumentos. Combinando essa constatação com o fato de que a mineração 

representa entre 3% e 4% do PIB e aproximadamente 20% da pauta de exportação 

brasileira, optou-se pela mineração como contexto empírico da pesquisa. 

 

Tomada a decisão sobre a indústria de mineração, a VALE demonstrava-se como um 

caso rico em informação para um estudo detalhado por: (i) ser uma empresa que 

acompanhou o próprio processo de industrialização brasileira; (ii) representar mais de 

50% do setor de mineração brasileiro em termos de produção; e (iii) ser a segunda 

maior empresa de mineração no mundo (em valor de mercado) (Brasil Mineral, 2014; 

IndexMundi, 2016). 

 

Diante disso, iniciou-se o processo de negociação com a VALE para autorização da 

realização da pesquisa. Primeiramente, contactou-se via e-mail a Coordenadora do 

Instituto Tecnológico Vale com o objetivo de agendar uma reunião para apresentação da 
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proposta de pesquisa de tese. Realizada a reunião na VALE localizada no Rio de 

Janeiro, a coordenadora contactou a Gerente Geral de Tecnologia e Propriedade 

Intelectual da VALE, localizada em Belo Horizonte com o objetivo de agendar uma 

reunião junto a ela e para que ela tomasse a decisão sobre a autorização da realização da 

pesquisa visto o foco do tema inovação. 

 

Antes da realização da reunião junto a Gerente Geral de Tecnologia e Propriedade 

Intelectual foram enviadas cartas de apresentação da pesquisa via e-mail e realizados 

contatos telefônico para agendamento da reunião. Posteriormente, foi realizada a 

reunião onde foram expostos os objetivos, métodos e possíveis resultados da pesquisa. 

Por fim, foi autorizada a realização da pesquisa. Participaram dessa reunião a Gerente 

Geral de Tecnologia e Propriedade Intelectual da VALE, o Gerente de P&D da VALE, 

o orientador da pesquisa Prof. Paulo N Figueiredo e a aluna de doutorado Janaina Piana. 

Dado o aceite para a realização da pesquisa o Gerente de P&D auxiliou na escolha dos 

possíveis entrevistados na empresa e fora dela (como fornecedores, institutos de 

pesquisa e universidades) e na organização da agenda das entrevistas. Antes da 

realização das entrevistas, cartas com uma apresentação da pesquisa foram enviadas via 

e-mail aos entrevistados que optavam pelo aceite ou não da realização da entrevista. 

 

Durante e execução das entrevistas, particularmente junto às universidades, muito foi 

evidenciado sobre as características inovadoras de outra empresa mineradora, a 

Votorantim Metais. Foi constatado que a Votorantim Metais também se tratava de um 

caso rico para o fenômeno a ser investigado, além disso, também era uma empresa 

brasileira com um papel importante no contexto nacional, se posicionando entre as 10 

maiores mineradoras do Brasil em termos de produção. Mais uma vez, buscou-se 

contatos com profissionais da Votorantim Metais por meio de cartas de apresentação via 

e-mail e por meio de reuniões de apresentação da pesquisa. A incorporação da 

Votorantim Metais na pesquisa se deu com o objetivo de calibrar o framework de 

mensuração das capacidades tecnológicas, bem como, serviu de apoio para uma análise 

mais apurada do processo de acumulação de capacidades tecnológicas da VALE. 
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5.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os tipos de evidências que responderam às questões de pesquisa relacionam-se: (i) ao 

processo de acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras; e (ii) a aprendizagem 

tecnológica na perspectiva de três áreas tecnológicas: prospecção e pesquisa mineral, 

lavra e processamento mineral. Também, captaram-se evidências das implicações 

geradas do processo de acumulação de capacidades tecnológicas para performance 

competitiva da empresa. As áreas tecnológicas foram selecionadas visto a importância 

dessas áreas na cadeia produtiva mineral (ver Seção 4.2) e pelo fato da VALE atuar 

nestas três áreas. Cabe destacar que o padrão de acumulação de capacidades 

tecnológicas é tratado aqui como o conjunto das variáveis: (i) acumulação de 

capacidades tecnológicas; (ii) aprendizagem tecnológica; e (iii) implicações geradas 

pelo processo de acumulação de capacidades tecnológicas para a performance 

competitiva da empresa. 

 

Acumulação de Capacidades Tecnológicas Inovadoras  

Para realizar a reconstrução da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas 

das empresas foram demandadas informações sobre: 

 

(i) As atividades tecnológicas realizadas pela empresa em termos de aspectos técnicos e 

organizacionais. Por exemplo, para as atividades de “prospecção e pesquisa mineral”, 

foram levantadas informações relacionadas a métodos de exploração geológica, estudos 

metalogenéticos, levantamentos geofísicos, etc. No tocante às atividades de “lavra” 

foram utilizadas informações sobre equipamentos, sistemas de controle, automação, etc. 

No que diz respeito às atividades relacionadas a “processamento mineral”, a pesquisa 

buscou informações de melhoria da qualidade, engenharia química, biotecnologia, etc. 

Cabe ressaltar que as evidências foram coletadas de acordo com a sua natureza interna à 

organização ou distribuída em fornecedores, institutos de pesquisa, universidades, etc. 

 

(ii) As características do processo de acumulação de capacidade tecnológica: referem-se 

às informações sobre atividades tecnológicas em termos de: (i) “quando iniciou”; (ii) 

“por quê”; (iii) “como foi feito”; e (iv) “quem realizou”. Também, buscou-se 

evidenciar: (i) o período no qual a organização adquiriu determinada capacidade 
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tecnológica ou passou a realizar determinada atividade tecnológica; e (ii) quanto tempo 

levou para a empresa avançar em termos de níveis de capacidade tecnológica. 

 

Essas informações foram a base para a reconstrução do histórico das atividades 

tecnológicas realizadas pela empresa e descreveram como progrediu a acumulação de 

capacidades tecnológicas em termos de tipos, níveis e localização. 

 

Aprendizagem Tecnológica 

Para o exame do papel da aprendizagem para a acumulação de capacidades tecnológicas 

da empresa, foram levantadas evidências para identificação e caracterização dos 

mecanismos de aprendizagem. Para captar características dos mecanismos de 

aprendizagem, foram buscadas evidências de “por quê”, “quem”, “como” e “quando” 

ocorreram os usos dos mecanismos. Também, foram buscadas evidências sobre a 

relação dos mecanismos com o desenvolvimento de atividades tecnológicas. 

 

Implicações para a performance competitiva 

Com relação às implicações geradas pelo processo de acumulação de capacidades 

tecnológicas inovadoras para a performance competitiva da empresa, mesmo não sendo 

o foco da pesquisa, estas foram analisadas em termos de: (i) desempenho inovativo e 

inventivo e seus benefícios; (ii) desempenho operacional, ambiental e de saúde e 

segurança; (iii) implicações para novos negócios; e (iv) implicações para geração de 

conhecimento para além das fronteiras da empresa. Para a busca de evidências da 

performance competitiva foram levantadas evidências de fatos que comprovavam a 

relação de influência entre as capacidades tecnológicas acumuladas pela empresa e as 

implicações encontradas ao longo do tempo. Também foram buscadas evidências contra 

fatos, ou seja, evidências de que mudanças no desempenho inovativo e de negócio 

teriam acontecido na ausência de eventos de acumulação de capacidades tecnológicas. 

O Quadro 23 apresenta uma síntese das principais evidências para a pesquisa. 
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Quadro 23. Síntese das principais evidências para a pesquisa 

Constructo Dimensões Evidências buscadas 

Trajetória de 

acumulação de 

capacidades 

tecnológicas 

Capacidade tecnológica 

acumulada ao longo do tempo 

Fatos que demonstrem os tipos de 

atividades tecnológicas que a empresa é 

capaz de realizar em termos técnicos e 

organizacionais (ex.: adaptações de 

equipamentos; P&D em biotecnologia). 

Características da trajetória de 

acumulação de capacidades 

tecnológicas  

Evidências sobre a capacidade tecnológica 

da empresa em termos de: (i) quando 

iniciou; (ii) por quê; (iii) como foi feito; (iv) 

quem realizou; (v) o período no qual a 

organização adquiriu determinada 

capacidade; e (vi) quanto tempo levou para 

a empresa avançar em termos de níveis de 

capacidade. 

Aprendizagem 

Tecnológica 

Identificação e caracterização dos 

mecanismos de aprendizagem 

Evidências sobre: (i) variedades nos tipos de 

mecanismos utilizados pela empresa; (ii) 

quando foram utilizados; (iv) por que; (v) 

como ocorreram; (vi) quem esteve 

envolvido; e (iii) evidências e/ou fatos que 

indiquem os resultados gerados em termos 

de atividades tecnológicas que a empresa 

passou a realizar. 

Implicações para 

a performance 

competitiva 

Desempenho inovativo e 

inventivo, desempenho 

operacional, ambiental e de saúde 

e segurança, implicações para 

novos negócios, e implicações 

para geração de conhecimento 

para além das fronteiras da 

empresa 

Foram buscadas informações sobre: (i) 

“como” as implicações mudaram ao longo 

do tempo; e (ii) “por que mudaram”. 

Também foram buscadas evidências/fatos 

que indicavam uma relação entre eventos de 

acumulação de capacidades tecnológicas e 

melhoria na performance competitiva da 

empresa. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O estudo se apoiou preponderantemente em evidências empíricas coletadas nas áreas 

tecnológicas de prospecção e pesquisa mineral, lavra e processamento mineral da 

VALE, bem como, em algumas organizações relacionadas à empresa do estudo, como, 

fornecedores, competidores, institutos de pesquisa e universidades. Dentro das áreas 

tecnológicas da VALE e nas organizações relacionadas foram acessadas diferentes 

fontes e aplicadas diferentes técnicas de coleta de dados como destacado no Quadro 24.  
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Quadro 24. Técnicas de coleta de dados e fontes de evidências para a pesquisa 

Técnicas de 

coleta de 

dados 

Fontes de evidência 

Organizações Cargo Entrevistas 

Entrevistas 

VALE 

 

Grupo 1 (nível estratégico): Diretores (ex.: Diretor de 

Projetos minerais, Diretor de Tecnologia e Propriedade 

Intelectual, etc.).  

5 

Grupo 2 (nível tático): Gerentes e Coordenadores (Gerente 

Geral de Tecnologia e Propriedade Intelectual, Gerente de 

P&D, Gerente de Inovação e Desenvolvimento de 

Infraestrutura de Mina, Gerente Técnico de Engenharia de 

Projetos, Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos, Gerente 

de Recursos Humanos, Coordenador do ITV, etc.).  

27 

Grupo 3 (nível operacional): Engenheiros, supervisores, 

analistas, técnicos, especialistas e pesquisadores (Supervisor 

de Aquisição de Dados Geológicos e Infraestrutura, 

Engenheiro Sênior, Supervisor de Laboratório, etc.).  

21 

Grupo 4 (Ex-membros da empresa): Gerente de 

suprimentos e Engenheiros.  
2 

Universidades e 

Institutos de 

Pesquisa 

Pesquisadores e professores da área de geologia, engenharia 

de minas, química, e de produção. 12 

Competidores 

Gerente Corporativo de Inovação e Tecnologia em Energia, 

Gerente de Relações Institucionais e Governamentais, Gerente 

Geral de Tecnologia. 

8 

Organizações de 

classe 

Gerente de P&D, Consultor de Geologia, Mineração e Meio 

Ambiente, Coordenador de Marketing e Relacionamento. 
3 

Fornecedores 

Presidentes, analistas, administradores, consultores, 

especialistas, gerentes, diretores e outros profissionais em 

diferentes áreas. 

8 

Observação 

direta 

Organizações Tipo de observação direta Quantidade 

VALE, 

competidores e 

fornecedores 

 

Visitas técnicas (ex.: Carpathian Gold, Arcelormittal, 3M, 

VALE fertilizantes, CBL, Sul Americana de Metais, ITV-

Pará, Centro de Desenvolvimento Mineral da VALE, 

Centro de Excelência em Logística) 

11 

VALE, 

competidores, 

fornecedores, 

universidades e 

institutos de 

pesquisa 

 

Observação da execução das atividades rotineiras das organizações (ex.: 

CETEM, 3M) 

Encontros 

informais 

Organizações Detalhamento 

VALE, 

universidades, 

institutos de 

pesquisa, 

fornecedores e 

competidores 

Encontros fortuitos com profissionais das organizações na empresa ou fora 

dela (ex.: durante o almoço, café, confraternização, eventos). Adicionalmente 

encontros eram realizados durante participação em eventos, palestras e 

conferências da área mineral (ex.: palestra do presidente da VALE, palestra 

diretor de P&D da VALE, seminário sobre fornecedores da mineração 

realizado no Chile, participação em projeto sobre cadeia de fornecedores da 

mineração; seminário de mineração realizado pela FGV) 

Análise de 

documentos 

Organizações Detalhamento 

VALE, 

universidades, 

institutos de 

pesquisa, 

fornecedores, 

competidores e 

organização de 

classe 

Apresentações das organizações, registros em arquivos, arquivos técnicos, 

registros de treinamento, memorandos, relatórios anuais, boletins, vídeos 

institucionais, publicações históricas, livros, artigos acadêmicos, etc. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Portanto, os instrumentos ou técnicas para a coleta de dados secundários foram 

levantamento e análise de documentos e, para a coleta de dados primários, entrevistas, 

observação direta e encontros informais. A seleção destes intrumentos justifica-se pelo 

fato de que os estudos de caso devem estar apoiados em múltiplas fontes de evidências 

secundárias e primárias para possibilitar a triangulação dos dados e evitar distorções, 

sobretudo as decorrentes de viés dos informantes, produzindo resultados mais estáveis e 

confiáveis (Yin, 2001).  

 

Com relação à coleta de dados via análise de documentos, esta foi uma das primeiras 

técnicas a serem consideradas. Foram utilizados: (i) documentos disponíveis das 

empresas como: apresentações das organizações, registros em arquivos, arquivos 

técnicos, registros de treinamento, memorandos, relatórios anuais, boletins, vídeos 

institucionais, publicações históricas, livros da empresa, etc.; (ii) documentos de outras 

organizações como universidades, institutos de pesquisa, associações de classe, 

fornecedores e clientes; (iii) artigos acadêmicos, publicações governamentais, revistas 

especializadas do setor, etc.; e (iv) materiais e obras da Biblioteca Valer, no Rio de 

Janeiro (RJ) e do Museu Vale, em Vitória (ES). 

 

As entrevistas, apoiadas por um roteiro, foram semiestruturadas com caráter aberto a 

fim de que o entrevistado pudesse abordar outros temas além das questões previamente 

inseridas no roteiro (ver Anexo III). O roteiro de entrevista buscava enfocar assuntos 

relacionados às estratégias, as histórias e as atividades tecnológicas. Durante a execução 

da entrevista a mesma já era previamente classificada em uma das áreas tecnológicas 

das empresas (prospecção e pesquisa mineral, lavra e processamento mineral). Também 

foram buscadas, junto aos entrevistados, sugestões de outros possíveis entrevistados 

com objetivo de alcançar maior detalhamento de histórias e/ou projetos específicos, 

caracterizando a técnica de bola de neve
4
. A técnica bola de neve e cruzamento de 

entrevistas foi importante para clarificar eventuais discrepâncias de informações. No 

total foram realizadas 86 entrevistas, que tiveram duração entre 1 e 4 horas. Antes do 

início das entrevistas, era realizada uma breve apresentação (2-3 minutos) sobre os 

tópicos da pesquisa e os entrevistados optavam pela autorização ou não da gravação da 

                                                 
4
 A técnica de bola de neve funciona a partir da indicação por parte de algum participante da pesquisade 

outros que também fazem parte, e assim sucessivamente, caracterizando-se num formato semelhante ao 

de uma bola de neve que vai acumulando flocos de neve ao rolar e se tornando cada vez maior (Yin, 

2001). 
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entrevista. Salvo algumas poucas exceções, todas as entrevistas foram gravadas. No 

caso de não gravações, eram realizadas anotações das informações e dados. 

Posteriormente, todas as entrevistas foram transcritas em relatórios como forma de 

preparação para a etapa de análise dos dados. A relação dos entrevistados da pesquisa é 

apresentada no Anexo I. 

 

Observações diretas das atividades nas empresas foram realizadas com o objetivo de 

coletar informações adicionais sobre as operações, tecnologias, habilidades, 

dificuldades técnicas e interações realizadas pela empresa. A observação direta auxiliou 

em um maior entendimento sobre o processo de introdução, criação e compartilhamento 

de novas tecnologias. Vinculada à técnica de observação direta foram realizadas 

atividades de visitas técnicas guiadas. Foram visitadas as operações das empresas: (i) 

Vale Fertilizantes, em Tapira (MG); (ii) Arcelormittal, em Serra Azul (MG); (iii) RJ 

Mineração, em Vargem Bonita (MG); (iv) Arcelormittal, em João Monlevade (MG); (v) 

Carpathian Gold, em Riacho dos Machados (MG); (vi) Sulamericana Metais, em Grão 

Mogol (MG); e (vii) Companhia Brasileira de Lítio, em Araçuaí (MG). Ademais, foram 

realizadas visitas técnicas a centros de pesquisa: (i) CETEM, no Rio de Janeiro (RJ); (ii) 

Centro de Desenvolvimento Mineral da VALE, em Santa Luzia (MG); (iii) Instituto 

Tecnológico Vale, em Belém (PA); e (iv) Centro de Excelência Logística da VALE em 

Vitória (ES).  

 

Adicionalmente, informações foram obtidas via encontros informais. Os encontros 

informais serviram para complementar histórias relatadas e eliminar versões 

discrepantes. Além disso, deram suporte para a revelação de novos entrevistados. A 

participação em palestras, eventos e conferências da área mineral contribuíram para a 

realização de encontros fortuitos, como por exemplo: palestra do presidente da VALE 

Murilo Ferreira sobre “The economic relationship between China and Latin America”, 

palestra com o Diretor de Tecnologia e Inovação da VALE e Presidente do ITV sobre 

“Recursos Naturais como Caminho para Inovação”, seminário sobre “Produção de 

Commodities e Desenvolvimento Econômico” com escolas de economia e 

colaboradores da VALE, seminário sobre fornecedores da mineração realizado no Chile, 

participação em projeto sobre cadeia de fornecedores da mineração, financiado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
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Sabendo-se que a pesquisa na empresa VALE compreende o tempo de 1942 a 2015 

destaca-se que no período entre 1942 e 2000 foram coletadas evidências 

predominantemente de dados secundários com instrumento de coleta análise de 

documentos devido à dificuldade em encontrar fontes primárias para abordar este 

período, porém algumas evidências foram coletadas de fontes primárias. Já no período 

entre 2001 a 2015 a predominância foi de evidências primárias com instrumentos de 

coleta de dados baseados principalmente em entrevistas, observações diretas e encontros 

informais. 

 

5.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS  

 

O procedimento para a análise das evidências empíricas coletadas da pesquisa foi 

baseado nas estruturas analíticas de capacidade tecnológica e aprendizagem tecnológica 

explicitadas no Capítulo 3 – Base Conceitual. O processo de análise dos dados 

coletados para responder às questões de pesquisa teve início durante a pesquisa de 

campo e compreendeu, de acordo com Miles and Huberman (1994), diferentes 

atividades, como: (i) data cleaning, os dados e informações obtidas da extensiva 

pesquisa de campo foram transcritos, codificados e preparados numa formatação 

comum; (ii) data reduction, processo contínuo de seleção, simplificação, abstração e 

transformação dos dados originais provenientes das observações de campo. Esta etapa 

envolve a construção de tabelas que possibilitam identificar como as diferentes 

variáveis evoluem no decorrer do tempo; (iii) apresentação e organização dos dados de 

tal forma que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles 

(textos narrativos, matrizes, gráficos, esquemas etc.); e (iv) delineamento e verificação 

das conclusões, identificação de padrões, possíveis explicações, configurações e fluxos 

de causa e efeito, seguida de verificação, retornando às anotações de campo e à 

literatura, ou ainda replicando o achado em outro conjunto de dados. 

 

A análise dos dados se deu a partir de um recorte em três momentos ou períodos ao 

longo do tempo. Inspirado nos estudos de Dantas (2006), Dantas and Bell (2009), 

Dantas and Bell (2011) e Urzúa (2013), para definição dos períodos levou-se em 

consideração os principais marcos da empresa e da indústria de mineração e mudanças 

nos níveis de capacidade tecnológica das áreas da VALE (ver Quadro 25).  
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O primeiro período refere-se aos anos 1942 a 1997, fase em que a VALE era uma 

empresa estatal. O segundo período refere-se aos anos 1998 a 2010, período em que a 

empresa já era privatizada e passou por um “super boom” nos preços das commodities 

(ver quadro Figura 5). O último período refere-se aos anos 2011 a 2015, período em que 

se inicia o encerramento do “super boom” e em que há uma troca de presidência da 

VALE que havia permanecido por volta de 10 anos. Destaca-se que diferentes recortes 

de período foram levantados para facilitar o entendimento e explanação do processo de 

acumulação de capacidades tecnológicas da VALE, porém compreendidas as evidências 

o modelo descrito no Quadro 25 se demonstrou mais adequado. 

 

Quadro 25. Períodos de análise da pesquisa 

Fatores de 

definição dos 

recortes de períodos 

Período entre 1942 e 

1997 

Período entre 1998 e 

2010 

Período entre meados 

dos anos 2011 e 2015 

55 anos 12 anos 4 anos 

Marcos da 

empresa e da 

indústria 

Início das operações da 

VALE no período 

estatal 

 

Transição de uma 

estratégia voltada para a 

consolidação da 

empresa como 

exportadora 

internacional de minério 

de ferro e para uma 

estratégia de 

diversificação num 

contexto de políticas de 

substituição de 

importações 

 

Início das operações da 

VALE como empresa 

privada e super boom 

das commodities 

 

Transição de uma 

estratégia de 

enxugamento e foco 

para uma estratégia 

voltada para a 

diversificação e 

internacionalização num 

contexto de abertura 

econômica  

Declínio do super boom 

das commodities 

 

Transição de uma 

estratégia voltada para a 

diversificação e 

internacionalização  

para uma estratégia de 

foco em ativos de classe 

mundial (especialmente 

minério de ferro) e 

redução de  

custos 

Mudanças na 

Capacidade 

Tecnológica de 

Prospecção e 

Pesquisa Mineral 

De Capacidade de 

Produção Básica a 

Capacidade de Inovação 

Intermediária 

De Capacidade de 

Inovação Intermediária 

para Capacidade de 

Inovação de Liderança 

Mundial 

Manutenção da 

Capacidade de Inovação 

de Liderança Mundial 

Mudanças na 

Capacidade 

Tecnológica de 

Lavra 

De Capacidade de 

Produção Básica para 

Capacidade de Inovação 

Básica 

De Capacidade de 

Produção Básica a 

Capacidade de Inovação 

Intermediária 

De Capacidade de 

Inovação Intermediária 

para Capacidade de 

Inovação de Liderança 

Mundial 

Mudanças na 

Capacidade 

Tecnológica de 

Processamento 

Mineral 

De Capacidade de 

Produção Básica a 

Capacidade de Inovação 

de Liderança Mundial 

Manutenção da 

Capacidade de Inovação 

de Liderança Mundial 

Manutenção da 

Capacidade de Inovação 

de Liderança Mundial 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

A Seção 5.4.1 descreve os primeiros procedimentos para a análise de evidências 

empíricas sobre os constructos, principalmente, de capacidades tecnológicas e 
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aprendizagem. A Seção 5.4.2 descreve os procedimentos de análise para a interpretação 

do relacionamento entre as variáveis principais do estudo: capacidades tecnológicas, 

aprendizagem e implicações. 

 

5.4.1 Análise das Evidências sobre Capacidades Tecnológicas, Aprendizagem 

Tecnológica e Implicações para a Performance Competitiva 

 

Para a análise dos constructos, seguiu-se às atividades: 

1. Realização da transcrição das entrevistas e observações do campo tanto da fase 

piloto quanto da fase definitiva.  

2. Seleção das informações levantadas nos dados secundários, descartando as 

desnecessárias. 

3. Cada entrevista e observação transcrita foi organizada por áreas tecnológicas às 

quais pertenciam (prospecção e pesquisa mineral, lavra e processamento mineral). 

4. Realização de marcações diretamente na transcrição das entrevistas de trechos 

que representavam três constructos: (i) capacidade tecnológica; (ii) aprendizagem 

tecnológica; e (iii) implicações. 

5. O mesmo foi feito para os dados secundários. Os trechos de textos (como livros, 

publicações internas da empresa, relatórios de sustentabilidade, etc.) eram marcados 

com post-its em diferentes cores para representar as diferentes áreas tecnológicas 

(prospecção e pesquisa mineral, lavra e processamento mineral) e diferentes 

constructos: (i) capacidade tecnológica; (ii) aprendizagem; e (iii) implicações. 

6. Criação de matrizes com pequenos trechos extraídos das entrevistas e/ou dados 

secundários que representavam: (i) atividades desenvolvidas pelas empresas, (ii) o 

período em que a atividade ocorreu; e (iii) a respectiva fonte. Para cada área tecnológica 

e empresa foi gerada uma matriz. O Quadro 26 exemplifica a construção das primeiras 

matrizes de análise. 
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Quadro 26. Primeira matriz de análise dos dados coletados no campo 

Área Tecnológica: Lavra 

Atividade 
Período 

(década) 
Fonte 

Adaptação de tecnologia de 

distribuição de carga no caminhão 
2010 

Entrevista Engenheiro Sênior 

Entrevista Gerente de Infraestrutura de Mina 

Implantação de Benchmarking 

Industrial 
2010 

Entrevista Gerente Geral de Engenharia, 

Manutenção, Inovação e Desenvolvimento de 

Ferrosos 

Implantação e adaptação de correias 

suspensas em cabos 
2000 

Entrevista Gerente Geral de Engenharia, 

Manutenção, Inovação e Desenvolvimento de 

Ferrosos 

Desenvolvimento de robôs 

lavadores de caminhão 
2010 Entrevista Gerente de Infraestrutura de Mina 

Controle de máquinas via GPS 2010 Entrevista Engenheiro Junior 

Adaptação da estratégia de 

manutenção de perfuratrizes 
2010 Entrevista Gerente de Infraestrutura de Mina 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

7. Criação de novas matrizes que buscavam identificar as tecnologias específicas 

desenvolvidas/implementadas pelas empresas e os vários temas ou aspectos que 

surgiam em paralelo as tecnologias identificadas como por exemplo, motivadores ou 

fatores que influenciaram o desenvolvimento ou implantação de determinada 

tecnologia, as implicações que foram geradas pela tecnologia, como as tecnologias 

haviam sido desenvolvidas, etc. Foi gerada uma matriz para cada área tecnológica. O 

Quadro 27 exemplifica essa matriz. 

 

A construção das matrizes iniciais foi fundamental para que o pesquisador tivesse 

domínio das evidências coletadas, bem como, tivesse uma primeira interpretação de que 

pontos ou aspectos da capacidade tecnológica e da aprendizagem (ex.: período de 

cobertura, fatores influentes, tipos de implicação) que poderiam ser cobertos pela 

pesquisa. 
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Quadro 27. Segunda matriz de análise dos dados coletados no campo 
Tecnologia Perfuratriz autônoma 

O que é? Equipamento capaz de se locomover e perfurar conforme um plano previamente definido, sem a necessidade de operador na cabine. 

Quando? 2014 

Parceiros Flanders (empresa americana), UFRGS, VALE 

Como foi 

desenvolvida? 

 
 

A Vale criou o projeto piloto na mina de Brucutu, comprou um equipamento que se adequasse a essa nova tecnologia e aí fez a parceria com a Flanders que trouxe as ideias delas e a Vale foi 

aportando recursos e implementando isso nos equipamentos. A Flanders desenvolveu isso, a Vale adquiriu esse equipamento e está multiplicando para outros projetos. 
 A Flanders ainda tem um contrato de assistência com a Vale. Então, a Flanders vem pra cá, faz à assistência técnica do equipamento e treina também os funcionários para utilizar. A Vale fez 

toda a toda a adaptação necessária no site. A Vale faz toda a implementação, ou seja, a Flanders traz o hardware e tem toda uma parte de introduzir isso na mina, uma parte de rede, de 

telecomunicações, tem uma parte de monitoramento visual por câmeras, que é implementado e desenvolvido pela Vale para que esse hardware possa comandar o equipamento de uma forma 
mais eficiente e uma parte de captura de informações desse monitoramento, onde tem uma central de controle, que visualiza tudo isso. Tudo o que foi desenvolvido (perfuratriz autônoma) não 

pode ser divulgado é de propriedade da Vale. 

A UFRGS detém alguns conhecimentos de como aplicar/utilizar algumas tecnologias de mensuração por exemplo, a UFRGS auxilia a Vale na implementação junto aos nossos profissionais, 

orientando como usar a tecnologia. O pessoal da UFRGS vem para as minas da Vale fazer este auxílio. Então principalmente a Vale capta tecnologias diferentes de outras minas e outras 
empresas, empresas de tecnologia principalmente. Então, o que já está pronto a Vale traz, o que não está pronto a Vale está desenvolvendo. A UFRGS auxilia nesse processo de prospecção de 

tecnologia, implantação da tecnologia e treinamento do pessoal da Vale. 

Em um workshop, uma área da Vale desenvolveu uma estratégia de manutenção diferente para as perfuratrizes, então outras áreas se interessaram. As outras áreas interessadas buscaram 
informações junto com a área que desenvolveu que passou todo o material (a receita de bolo). Então, houve a implantação dessa nova estratégia de manutenção em outras áreas.  

Decisão de 

escolha dos 

parceiros 

Através de pesquisa de campo do grupo de mineração da Vale, identificou-se as principais empresas que trabalhavam com essa tecnologia, feito isso visitou-se operações no mundo que 

trabalhavam com essa tecnologia e aí trouxe-se a tecnologia que estava mais comprovada, que era da Flanders e se montou todo um projeto piloto. 

 A UFRGS foi escolhida principalmente devido ao Prof. Jair Koppe. Na década de 90, ele esteve na Universidade de Queensland, na Austrália, trabalhando em um projeto similar ao Mine to 

Mill (que inclui as perfuratrizes também) nas minas australianas. 

Implicações 

-Elimina a necessidade de marcações manuais dos locais dos furos, aumentando a produtividade e reduzindo o número de pessoas próximas a equipamentos em movimento; 

-Possui sistema de controle inteligente, que garante a operação otimizada dentro dos limites técnicos da perfuratriz, e com reação instantânea a perturbações do processo, como por exemplo, o 

travamento da ferramenta de perfuração (haste); 

-Conta com o recurso de proteção de borda, que permite ao projetista da malha de perfuração delimitar limites virtuais dentro dos quais a perfuratriz irá operar com segurança; 

-Reduz o esforço das máquinas de carregamento e assegura melhoras no desempenho dos caminhões que transportam material. 

-Aumento da produtividade em 10% e redução de horas paradas para manutenção em 8%.  
-Aumento da vida útil do equipamento e redução de custos com manutenção, peças sobressalentes e explosivos. 

Grau de novidade  No mundo essa tecnologia começou na década passada, nos Estados Unidos, no Chile, basicamente, e no Brasil começou através do grupo da Vale, em 2014. 

Fatores influentes 
Algumas jazidas da Vale saíram da parte friável e entrou-se na parte do compacto, ou seja, a parte da jazida que estava intemperizada chegou na rochação. Quando você chega nesta parte o 

processo de extração do mineral de interesse fica mais complexo, necessitando, então, de novas tecnologias. 

Mecanismos de 

aprendizagem 

envolvidos 

Atividades colaborativa com fornecedores e universidades baseada em engenharia, engenharia reversa, projetos e design de novos e/ou melhoria de produtos, processos, software, sistemas, 
equipamentos e tecnologias. 

Participação ativa com palestras/workshops em Universidades sobre o projeto (tecnologias desenvolvidas). 

Realização de seminários internos para divulgação dos resultados de testes, implantações de novas tecnologias, etc. (reúne todas as minas, ocorre duas vezes por ano). O objetivo é de 
nivelamento entre as áreas para verificação do que as áreas estão fazendo de diferente, tanto em questões de equipamentos, produtos e processos. 

Realização de workshops junto aos fornecedores e as áreas da Vale (ocorre duas vezes por ano). O objetivo é que os fornecedores mostrem o que eles estão fazendo (novidades). 

Treinamento de técnicos, engenheiros e especialistas 
Programas de reciclagem de pessoas 

Incentivos a programas de pós-graduação locais e internacionais 

Participação em feiras e fóruns locais e estrangeiros 
Aquisição de conhecimento via assistência técnica 

Fonte Entrevista Engenheiro Sênior; Entrevista Gerente de Infraestrutura de Mina; Entrevista Professor da UFRGS 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Análise das Evidências sobre Acumulação de Capacidades Tecnológicas 

 

Para realização da análise do processo de acumulação de capacidades tecnológicas, 

primeiramente, as evidências empíricas que representavam exclusivamente o constructo 

capacidade tecnológica foram organizadas de forma sistemática à luz da matriz analítica 

de mensuração de capacidades tecnológicas desenvolvida para esta pesquisa (Capítulo 

3). Para isso, foi construída uma tabela, onde as linhas representavam as áreas 

tecnológicas e as colunas o período no tempo em que atividades tecnológicas eram 

evidenciadas. Na confrontação entre linhas e colunas foram elaborados textos ampliados 

que descreviam projetos e/ou atividades tecnológicas desempenhadas pela empresa. 

Neste momento os dados das diversas fontes eram confrontados (triangulação) evitando, 

desta forma, distorções. Para realizar essa confrontação as informações coletadas eram 

lidas várias vezes. Buscava-se comparar e discernir as semelhanças e diferenças entre as 

informações de conteúdo similar de diferentes fontes. À medida que as informações não 

apresentavam discrepâncias, os textos que representavam atividades tecnológicas eram 

inseridos à tabela, empregando-se sempre que possível a linguagem utilizada pelos 

informantes. Em seguida, as evidências referentes às capacidades tecnológicas 

(atividades) foram organizadas e classificadas nos diferentes níveis de capacidade 

tecnológica de cada área pré-definidos no modelo analítico (ver Quadro 1), ao longo do 

período de cobertura da análise da pesquisa (1942-2015).  

 

Após a classificação, foram construídas as primeiras representações gráfica para 

apresentar o processo de acumulação de capacidade tecnológica das diferentes empresas 

e áreas tecnológicas estudadas. Além disso, buscou-se representar a distribuição dessas 

capacidades para além das fronteiras das firmas. 

 

Em seguida, voltou-se as entrevistas com objetivo de levantar informações para além 

dos constructos iniciais. A partir de trechos relevantes das entrevistas sobre outros 

temas/constructos foram criadas categorias ou conceitos que representavam aquele 

trecho. O objetivo era buscar informações que pudessem estar demonstrando algo 

interessante, que ainda não havia sido identificado e que influenciou o processo de 

acumulação de capacidades tecnológicas. Estas evidências auxiliaram e ajudaram a 

fundamentar explicações a respeito de como foram construídas as capacidades 

tecnológicas da empresa. 
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Por fim, foram elaborados relatórios apresentando as evidências de forma neutra, 

porém, já eram apontadas as primeiras possíveis interpretações e análises das evidências 

coletadas. 

 

Análise das Evidências sobre Aprendizagem Tecnológica 

 

Na análise da aprendizagem tecnológica, foram construídas três matrizes, uma para cada 

área tecnológica (prospecção e pesquisa mineral, lavra e processamento mineral). Cada 

matriz foi estruturada em linhas e colunas, onde as colunas representavam períodos de 

tempo e as colunas representavam a aprendizagem tecnológica, ou seja, os mecanismos 

de aprendizagem e suas características (ver Quadro 28). Nesta fase da análise já era 

possível averiguar certa disparidade na quantidade e qualidade dos mecanismos de 

aprendizagem entre as áreas tecnológicas, o que corroborava a heterogeneidade 

encontrada no acúmulo de capacidades tecnológicas entre as áreas e sinalizava a relação 

muito estreita entre aprendizagem e capacidade tecnológica. Durante a análise, o 

Quadro 4, apresentado no Capítulo 3, serviu de orientador na identificação de 

mecanismos de aprendizagem e das características que envolviam os mecanismos. 
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Quadro 28. Exemplo de matriz de análise do constructo aprendizagem tecnológica 

Prospecção e 

Pesquisa Mineral 
1942-1997 1998-2010 

Mecanismo de 

aprendizagem 

Tipo de fluxo de conhecimento: Externo 
Tipo de fluxo de conhecimento: 

Externo 

Variedade: Consultoria 
Variedade: Desenvolvimento 

baseado em engenharia 

Parceiros: Terraservice Projetos 

Geológicos 

Parceiros: Azevedo & Travassos 

Petróleo 

Direção e origem: Predominantemente 

unidirecional do parceiro para a VALE. 
Direção e origem: Bidirecional. 

Impacto: Introdução das melhores 

tecnologias de prospecção existentes no 

mundo e de novos conceitos de geologia 

exploratória. Contribuiu para acumulação 

de capacidades tecnológicas de produção 

avançada (Nível 2). 

Impacto: Adaptação de equipamento 

de perfuração da área de petróleo e 

gás para mineração. Contribuiu para 

acumulação de capacidades 

tecnológicas de inovação 

intermediária (Nível 4). 

Mecanismo de 

aprendizagem 

Tipo de fluxo de conhecimento: Interno 
Tipo de fluxo de conhecimento: 

Externo 

Variedade: Treinamento (grupos de 

apoio) 

Variedade: Testes e Experimentações 

e Desenvolvimento baseado em 

engenharia 

Parceiros: Colaboradores da VALE de 

diferentes áreas (geologia econômica, 

geoquímica, economia mineral e 

geofísica) 

Parceiros: Fornecedor americano 

Direção e origem: Bidirecional entre 

todos os envolvidos 
Direção e origem: Bidirecional 

Impactos: Melhor coordenação e análise 

das várias informações e dados dos 

projetos da VALE. Contribuiu para 

acumulação de capacidades tecnológicas 

de inovação básica 

(Nível 3) 

Impactos: Teste e experimentações 

com equipamento relacionado a 

gradiometria gravimétrica e 

adaptação do equipamento à 

aeronave da VALE. 

Contribuiu para acumulação de 

capacidades tecnológicas de inovação 

intermediária (Nível 4) 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

Posteriormente, foram gerados relatórios apresentando as evidências de forma neutra 

sobre aprendizagem tecnológica, já destacando a relação entre a aprendizagem e suas 

implicações na acumulação de capacidades tecnológicas. O desenvolvimento da matriz 

e do relatório possibilitou a realização de uma primeira classificação de conjuntos de 

processos de aprendizagem com diferentes níveis de capacidade tecnológica de forma 

sistemática em cada uma das fases analisadas para cada área tecnológica.  
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5.4.2 Análise das Evidências: o Relacionamento entre Acumulação de 

Capacidades Tecnológicas, Mecanismos de Aprendizagem e Implicações para a 

Performance Competitiva 

 

A partir das evidências organizadas, da consolidação das tabelas/matrizes analíticas e da 

criação dos primeiros relatórios descritivos das evidências, passou-se a realizar a análise 

dos dados de forma mais refinada. Neste momento a análise focou-se para as relações 

entre as variáveis. Foram utilizadas várias técnicas analíticas, incluindo a observação 

dos padrões e tendências, o exame dos meios pelos quais as variáveis se relacionam 

entre si, a identificação de variáveis mediadoras e a busca de indicações negativas para 

as conclusões a serem extraídas dos dados (Miles & Huberman, 1994).  Cabe destacar 

que, assim como em outros estudos longitudinais (ex.: Rerup & Feldman, 2011) o 

esforço interpretativo foi indutivo lado a lado com os dados codificados e com um 

pouco de criatividade do pesquisador. Segundo Langley (1999:691) “in qualitative 

research, no analysis strategy will produce theory without an uncodifiable creative 

leap, however small”. Além disso, desde o início dos esforços interpretativos, o 

pesquisador outsider (orientador da pesquisa) tornou-se o “advogado do diabo” 

(Nemeth, Brown, & Rogers, 2001), realizando perguntas críticas e introduzindo 

explicações alternativas dos dados para melhorar a qualidade das interpretações. A 

experiência do pesquisador outsider em estudos similares ao desta pesquisa permitiu a 

identificação de conclusões que foram refutadas ou suportadas pelo pesquisador insider 

– que possuía o entendimento dos dados do campo (Rerup & Feldman, 2011; Gioia et 

al., 1994). Mais uma vez, foi realizado um esforço de triangulação para recolher 

informações adicionais a partir das evidências, a fim de corroborar com as descobertas.  

 

Depois disso, partiu-se para a redação dos estudos de caso. Como a quantidade de 

informação coletada foi grande, foram redigidos esboços para cada tópico da pesquisa. 

A partir dos esboços, a redação da tese foi realizada. Durante a redação da tese houve 

uma preocupação em empregar, sempre que possível, citações realizadas pelos 

informantes para corroborar/fortalecer os argumentos apresentados e demonstrar a 

transparência da pesquisa. A redação da análise da pesquisa adotou uma perspectiva 

comparativa entre áreas tecnológicas. 
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PARTE II 

A Parte II agrega os Capítulos 6 a 8. O Capítulo 6 examina a trajetória de acumulação 

de capacidades tecnológicas na área de prospecção e pesquisa mineral. O Capítulo 7 

examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na área de lavra. E, o 

Capítulo 8 examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 

processamento mineral. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICA NA ÁREA DE PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL: DE 

SEGUIDORA TECNOLÓGICA À ESTAGNAÇÃO NA FRONTEIRA 

INTERNACIONAL DA INOVAÇÃO (LOCK-IN) 

 

Este Capítulo objetiva examinar a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas 

da VALE na área de prospecção e pesquisa mineral durante o período entre 1942 e 

2015. Para compreensão da trajetória, são analisadas a acumulação de capacidades 

tecnológicas, suas fontes (mecanismos de aprendizagem), e algumas implicações 

associadas para a performance competitiva da empresa. Ademais, são descritos alguns 

aspectos da condição organizacional ao longo do período analisado.  

 

O Capítulo mostra que a empresa iniciou o período entre 1942 e 1997 como uma 

usuária de tecnologia existente realizando atividades básicas de levantamento geológico 

e mineralógico e de maneira progressiva e linear foi acumulando capacidades 

tecnológicas alcançando, durante o período entre 1998 e 2010, posição de liderança 

mundial em inovação. Porém, em meados de 2010 a empresa demonstra uma sutil 

redução dos esforços de aprendizagem que apoiam a sustentação da posição alcançada. 

Esse processo é acompanhado de uma mudança nas condições organizacionais da 

empresa. 

 

As Seções 6.1, 6.2 e 6.3 demonstram respectivamente a trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre: (i) 1942 e 1997, quando a empresa 

acumulou nível de capacidade tecnológica de inovação intermediária (Nível 4); (ii) 

1998 e 2010, quando a empresa acumulou nível de capacidade tecnológica de inovação 

de liderança mundial (Nível 6); e (iii) 2011 e 2015, quando a empresa demonstra um 

sutil enfraquecimento nos esforços de aprendizagem que influenciam na sustentação 

capacidade tecnológica de inovação de liderança mundial (Nível 6). 
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6.1 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EM 

PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL NO PERÍODO ENTRE 1942 E 1997 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associados na área de prospecção e pesquisa mineral no período entre 1942 e 

1997. 

 

A Seção 6.1.1 apresenta as condições organizacionais do período entre 1942 e 1997. A 

Seção 6.1.2 demonstra que ao longo do período a empresa aprofundou suas capacidades 

tecnológicas de produção, partindo de atividades básicas de levantamento geológico e 

mineralógico até a implementação de atividades de prospecção e pesquisa mineral 

equiparáveis aos países de referência em exploração geológica. Em outras palavras, 

conforme escala de mensuração de capacidades tecnológicas apresentada no Quadro 1, a 

área avança ou aprofunda suas capacidades de produção: de capacidade de produção 

básica (Nível 1) para capacidade de produção avançada (Nível 2). A empresa também 

aprofunda suas capacidades de inovação: de inovação básica (Nível 3) para inovação 

intermediária (Nível 4). As atividades inovadoras inicialmente eram caracterizadas por 

pequenas adaptações de técnicas estrangeiras para a realidade brasileira. Posteriormente, 

eram caracterizadas por atividades de modificação complexas baseadas em engenharia. 

  

A Seção 6.1.3 demonstra que o acúmulo das capacidades no período foi suportado por 

diferentes esforços de aprendizagem (mecanismos de aprendizagem) em direção à 

qualificação dos colaboradores, montagem de laboratório próprio, consultorias e 

desenvolvimento baseado em engenharia junto a fornecedores. Por fim, a Seção 6.1.4 

demonstra algumas implicações geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas 

para a performance competitiva da empresa.  

 

6.1.1 Condições Organizacionais 

 

Durante o período entre 1942 e 1997, a VALE foi uma empresa estatal administrada 

pelo governo brasileiro. Nos primeiros 25 anos de operação da VALE (1942-1967), o 

foco estratégico da empresa era consolidar-se como exportadora internacional de 

minério de ferro a partir das operações já existentes (CVRD, 1992).  
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Inicialmente, as atividades de prospecção e pesquisa mineral na VALE eram 

incipientes. Somente a partir do final da década de 50 e início da década de 60, o 

governo brasileiro e a VALE passaram a demonstrar interesse pela pesquisa geológica 

no país. No que tange ao governo brasileiro, esse interesse foi suportado pela criação 

dos cursos de geologia no Brasil, na Escola de Geologia de Porto Alegre, São Paulo, 

Ouro Preto e Recife e, pela fundação, em 1969, da Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais
5
 (CPRM), com o objetivo principal de intensificar o aproveitamento dos 

recursos hídricos e minerais no país. Essas ações impulsionaram o crescimento do setor 

mineral e ofereceram a VALE mão de obra com expertise em geologia para realizar as 

primeiras atividades de pesquisa e prospecção mineral na empresa. 

 

A partir da década de 70 a VALE apresenta uma estratégia voltada para a expansão da 

capacidade produtiva e diversificação de suas atividades (tanto para outros bens 

minerais quanto para outros negócios). A estratégia desenhada resultava em uma grande 

limitação para a área de prospecção e pesquisa mineral. De um lado, se a empresa 

mantivesse o ritmo das operações extrativas, as reservas de alto teor de minério de ferro 

estariam totalmente esgotadas até o final dos anos 90 (CVRD, 1992). E de outro, era 

necessário ampliar as atividades de prospecção e pesquisa mineral para atender a uma 

estratégia de diversificação para outros bens minerais. Diante disso, em 1971 a VALE 

criou a subsidiária Docegeo com o intuito de expandir as atividades relacionadas à 

prospecção e pesquisa mineral e dar suporte a estratégia empresarial definida.  

 

Em 1975 a VALE se tornou a maior exportadora de minério de ferro do mundo. E, em 

meados da década de 80, iniciou operações do Projeto Ferro Carajás com uma 

capacidade de produção de 15 milhões de toneladas anuais (CVRD, 1992). Além disso, 

ao longo da década de 70 e 80 a VALE estendeu sua presença para outras áreas como 

produção de bauxita/alumina/alumínio, manganês, titânio, fosfato/fertilizantes, 

madeira/celulose, pelotas, ferritas magnéticas, entre outros (CVRD, 1992). A 

diversificação, que compreendia tanto a verticalização quanto a horizontalização de suas 

atividades foi viabilizada principalmente a partir da associação com grupos privados 

nacionais e internacionais e acabou transformando a VALE em um grande 

                                                 
5
 A CPRM atuava como empresa de serviços, realizando trabalhos de mineração para terceiros, efetuando 

pesquisas próprias e, como empresa de financiamento, fornecendo capital de risco às mineradoras 

(CVRD, 1992). 
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conglomerado empresarial estatal, abrangendo mais de 20 empresas subsidiárias e 

coligadas. A Figura 14 demonstra a estrutura da VALE em meados da década de 70. 
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Figura 14. Estrutura da VALE na década de 70 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

NAVEGAÇÃO RIO DOCE LTDA

VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S/A –
DOCENAVE

SEAMAR SHIPPING 
CORPORATION 

EMPRESA BRASILEIRA DE REPAROS NAVAIS 
S/A RENAVE

NIPPON BRASIL 
BULKCARRIERS LTD.

VALEC - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RIO DOCE GEOLOGIA E MINERAÇÃO S/A 
- DOCEGEO

MINAS D’EL REY DOM PEDRO S/A

FLORESTAS RIO DECE S/A

VALENORTE ALUMÍNIO LTDA

MINERAÇÃO MARINHA LTDA

ALUNORTE - ALUMINA NORTE DO BRASIL 
S/A

MINEIRAÇÃO VERA CRUZ S/A 

ALBRÁS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A

ITABIRA INTERNATIONAL  
CO. LTD

RIO DOCE LIMITED.

RIO DOCE 
INTERNATIONAL LTD

RIO DOCE AMERICA 
INCORPORATED

RIO DOCE EUROPA S/A 

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - FVRD

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE 
SEGURIDADE SOCIAL – VALIA 

CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA

FERRITAS MAGNÉTICAS S/A FERMAG

VALE SUL ALUMÍNIO S/A

PORTOCEL- PORTO ESPACIALIZADO DE 
BARRA DO RIACHO

MINEIRAÇÃO URUCUM LTDA

URUCUM MINEIRAÇÃO S/A

MINEIRAÇÃO DO RIO DO NORTE S/A

FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFÉRTIL

COMPANHIA HISPANO BRASILEIRO DE 
PELOTIZAÇÃO – HISPANOBRÁS 

COMPANHIA ITALO BRASILEIRA DE 
PELOTIZAÇÃO - ITABRASCO

MINAS DA SERRA GERAL S/A 

EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A 
FLONIBRA 

ITAVALE LTDA

COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE 
PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO

BAUXITA SANTA RITA LTDA

LEGENDA

CONTROLADAS NO PAÍS

CONTROLADAS NO EXTERIOR 

COLIGADAS NO PAÍS

COLIGADAS NO EXTERIOR

FUNDAÇÕES  

Fonte: Minayo (1986) 
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6.1.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 1942 e 1997  

 

Durante a década de 60 com uma maior e mais acessível oferta de expertise específica 

para a área de pesquisa e prospecção, a VALE em 1962 criou o Departamento de 

Geologia e Engenharia de Minas, marcando formalmente o início das atividades de 

prospecção e pesquisa mineral dentro da estrutura organizacional da empresa.  

 

No que se refere às atividades tecnológicas relacionadas às capacidades de produção ao 

longo da década de 60, o Departamento realizou os primeiros levantamentos geológicos 

e mineralógicos, a fim de caracterizar com maior precisão o potencial das reservas da 

VALE no Quadrilátero Ferrífero
6
. Para realização destes primeiros levantamentos a 

VALE adotou tecnologias já consolidadas na indústria. Essas tecnologias conduziram o 

desenvolvimento de atividades de sondagens rotativas, aberturas de galerias, coleta de 

amostras e mapeamentos geológicos em diversos níveis sem nenhuma adaptação para as 

condições da geologia brasileira. A capacidade da VALE nesta época era muito restrita 

e a habilidade para escolher tecnologias era condicionada a esta limitação. Mesmo com 

uma capacidade tecnológica limitada, com o desenvolvimento de um Departamento 

específico para as atividades de prospecção e pesquisa mineral a VALE (2012:169) ‘já 

começava a perceber que sua produtividade se multiplicaria com a pesquisa prévia e o 

uso do aparato técnico capaz de antecipar as descobertas de depósitos minerais e seu 

valor econômico’.  

 

No final da década de 60, o Departamento de Geologia e Engenharia de Minas foi 

extinto. A VALE passou a intensificar suas atividades na área de prospecção e pesquisa 

mineral principalmente por meio da criação em 1971 da subsidiária Docegeo, que tinha 

como objetivo - atendendo a condição organizacional da empresa - aumentar e 

diversificar os investimentos no setor mineral. As atividades de pesquisa e prospecção 

na Docegeo incluíam (i) a pesquisa de ocorrências ou depósitos já conhecidos (a partir 

de negociações com os titulares das concessões), a prospecção de novos depósitos 

próximos a jazidas conhecidas e a busca de novas ocorrências em áreas virgens. O 

                                                 
6
  É uma região localizada no centro-sul do estado de Minas Gerais, grande produtora nacional 

de minérios. Tem uma área de aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados e abrange os municípios 

de Sabará, Santa Bárbara, Mariana,  Congonhas,  OuroPreto,  João Monlevade, Rio 

Piracicaba, Itaúna e Itabira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9rio_de_ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congonhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Monlevade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piracicaba_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piracicaba_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%BAna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itabira
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objetivo era priorizar os projetos dirigidos não apenas à procura de um determinado 

bem mineral, mas, de preferência, a uma associação deles (CVRD, 1992; VALE, 2012).  

 

Ao longo da década de 70 e 80, no que se refere à capacidade de produção, a Docegeo 

realizou atividades de exploração e aproveitamento de jazidas minerais no Brasil e no 

exterior por meio do uso de tecnologias dominantes na indústria. Porém, com a 

composição da Docegeo, a empresa já demonstrava maior capacidade para identificar, 

adquirir e operar tecnologias de ponta devido principalmente à assistência de 

consultores junto à Docegeo e contratação de expertise. Em meados dos anos 1970, a 

Docegeo possuía dois mil colaboradores entre geólogos, cientistas e profissionais 

ligados aos transportes aéreo, fluvial e terrestre. Com isso a pesquisa geológica ao longo 

da década de 70 deixou de ser realizada a partir de moldes rústicos e a produtividade da 

VALE na área foi ampliada (ver Quadro 30) (CVRD, 1992).  

 

Por exemplo, nas atividades de seleção de áreas para exploração, a Docegeo nos três 

primeiros anos de sua operação, utilizava o modelo clássico de exploração. Este modelo 

conduzia a pesquisa mineral a partir de um forte indício geológico, tipo associação 

litológica ou ocorrências existentes nas proximidades de uma jazida ou mina (Telles, 

1988). Segundo Telles (1988) adotava-se um modelo “centrífugo
7
”, ao contrário do 

modelo “centrípeto
8
”, mais moderno e cientificamente mais elaborado baseado na 

caracterização de um ambiente metalogenético, considerando o contexto geológico, 

geotectônico, geoquímico e/ou geofísico de uma área.  

 

Porém, entre 1971 e 1973 alguns técnicos da Docegeo já se preocupavam em dar uma 

abordagem “centrípeta” para as atividades de seleção de áreas para exploração. Esta 

preocupação foi motivada por três fatores principais: (i) a experiência teórica/prática 

acumulada por alguns técnicos estrangeiros e brasileiros em relação a estudos de 

ambientes e modelos metalogenéticos e métodos exploratórios, com sucesso 

comprovado em outros países; (ii) a circulação de publicações estrangeiras sobre a 

evolução do conhecimento no que diz respeito à gênese e associação de minérios, bem 

como das técnicas exploratórias. Tais publicações mostravam o sucesso da nova 

                                                 
7
 Busca a caracterização de depósitos minerais conhecidos e localizados (Telles, 1988). 

8
 Orientado para identificar depósitos compatíveis com a sua vocação metalogenética, a partir de 

ambientes geológicos previamente selecionados (Telles, 1988). 
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abordagem na descoberta de depósitos minerais em países como Canadá, África do Sul 

e Austrália; e (iii) o relativo avanço ou esforço no país em relação ao conhecimento 

geológico básico, como por exemplo, o Projeto Radam Brasil
9
 e outros projetos da 

CPRM.  

 

Esses fatores também se relacionavam, de acordo com Telles (1988), a algumas ações 

de aprimoramento técnico/científico implantadas da Docegeo no período entre 1971 e 

1975, que apesar de não ser destacada na subsidiária como um todo, foram 

empreendidas como por exemplo: (i) participação em eventos - alguns técnicos 

participavam de seminários, simpósios e congressos nacionais sobre geologia e 

exploração mineral; (ii) visitas a minas - foram visitadas por assessores e diretores da 

Docegeo várias minas em países como Peru, EUA, Canadá, Espanha, Alemanha, 

Portugal e África do Sul; e (iii) circulação de publicações - embora de forma não 

sistemática, a divulgação e discussão incipiente de publicações estrangeiras e nacionais 

era uma prática que ocorria com certa frequência. 

 

Dentro deste contexto, a abordagem “centrífuga” começava a evoluir e ser enriquecida 

por estudos que pudessem caracterizar ambientes potencialmente favoráveis como, 

sequências máficas/ultramáficas, ofiolitos, greenstone belts, etc. Sem eliminar o modelo 

clássico “centrífugo”, a Docegeo, a partir do quarto ano de sua existência iniciou a 

constituição de um grupo de planejamento que objetivava reunir dados e promover 

estudos que levassem à seleção de ambientes geológicos favoráveis à concentração de 

depósitos polimetálicos a partir de uma abordagem “centrípeta”.  

 

Porém, a implantação de uma abordagem “centrípeta” era limitada pela carência de 

laboratórios de análises geoquímicas no Brasil, e os poucos laboratórios existentes 

realizavam análises caras e demoradas. Além disso, os equipamentos geológicos 

produzidos no Brasil como sondas e perfuradoras estavam obsoletos. A indústria 

nacional não acompanhava as inovações em maquinário desenvolvidas em países como 

Canadá e Austrália. Devido a isso, a Docegeo intermediou um programa de 

aproximação entre as empresas nacionais de equipamentos geológicos e o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) que, por sua vez, criou, a partir 

                                                 
9
 O Projeto Radam Brasil (1970-1985), foi um dos maiores projetos já realizados na área de pesquisa e 

prospecção mineral no Brasil (ver Magnoli, 2005). 
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dessa demanda, um programa de financiamento para a atualização tecnológica da 

maquinaria geológica brasileira (Telles, 1988). 

 

Já para resolver a limitação relacionada aos laboratórios, o Distrito da Amazônia da 

Docegeo contratou o químico William McManus
10

 em 1972 para auxiliar na montagem 

de um laboratório. McManus tinha operado antes um laboratório de bauxita da Rio 

Tinto e utilizando essa experiência auxiliou na formação de uma equipe e na montagem 

do laboratório (Label) em Belém, com capacidade para análises por absorção atômica e 

colorimetria (Gemas do Brasil, 2015).  

 

Além disso, a Docegeo introduziu na rotina de suas atividades a amostragem 

geoquímica de sedimentos de corrente. O próprio geoquímico criador da tecnologia, o 

canadense Peter Bradshaw, visitou diversos projetos da empresa para acompanhar e 

orientar a execução das atividades de amostragem. A utilização cuidadosa dessa 

tecnologia permitiu, logo no início, a identificação de várias anomalias na região de 

Carajás, a mais significativa na bacia do Igarapé na Bahia onde anos depois foram 

dimensionados expressivos depósitos de cobre e ouro (Gomes, 2007). Sendo assim, a 

partir de 1978 a abordagem “centrípeta” se firma como filosofia de trabalho na Docegeo 

(Telles, 1988). 

 

Em outras palavras foi a partir de 1978 que houve uma maior preocupação em assimilar 

e dominar a moderna tecnologia de exploração dentro da ideia da integração da geologia 

com os métodos de exploração. A metodologia exploratória na empresa definiu-se de 

maneira sistemática e racionalizada quando passou a integrar de modo mais enfático as 

atividades relacionadas a: (i) estudos de ambientes geológicos e modelos 

metalogenéticos; (ii) mapeamento com enfoque previsional; e (iii) interpretação de 

imagens de radar e satélites e de resultados de geoquímica, de geofísica, de escavações e 

sondagem. 

 

Portanto, a sistemática de atividades de exploração na empresa mostrava-se em perfeita 

coerência com a metodologia adotada nos países mais desenvolvidos (Telles, 1988). 

                                                 
10

 McManus foi um geoquímico analítico de referência, capacitado para o desenvolvimento de métodos e 

formação de equipes. 
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Além disso, os investimentos da VALE em exploração mineral se aproximavam das 

principais empresas internacionais da época (ver Tabela 2). Os investimentos entre 1971 

e 1978 totalizaram 82 milhões de dólares, sendo a maior parte aplicada no distrito da 

Amazônia. 

 

Tabela 2. Porcentagem da Receita Operacional Líquida em Exploração Mineral 
Empresas 1972 1973 1974 1975 1976 1977 % 

Cities – Service - EUA 3,4% 4,3% 5,2% 5,5% 4,3% 4% 4,45 

Phelps – Dodge - EUA 1,5% 1,5% 1,7% 2,8% 2% 2,3% 1,97 

Amax - EUA 2,3% 3,5% 3,2% 3,5% 2,5% 2,5% 2,92 

Cominco - Canadá 3,8% 3% 3,1% 3,8% 4,1% 4% 3,63 

Inco - EUA 2,1% 1,5% 1,2% 1,8% 1,8% - 1,68 

Neumont - EUA 3% 3,3% 2,5% 2% 2,3% - 2,62 

VALE - Brasil 1,9% 2% 1,5% 1,6% 1,8% - 1,78 

Fonte: Telles (1988) 

 

Durante a década de 80, seguindo a experiência internacionalmente praticada por 

empresas de mineração com tradição na pesquisa mineral, a empresa intensifica a 

prática de estudos de imagens de radar e satélites e de levantamentos aerogeofísicos. 

Outro importante incremento às atividades de prospecção e pesquisa mineral da 

empresa foi a compreensão da importância do conhecimento geológico básico para uma 

coerente e eficaz aplicação dos outros métodos, interpretações e análise dos seus 

resultados (Telles, 1988).  

 

Porém, embora a metodologia aplicada pela Docegeo fosse comparável àquela 

desenvolvida e adotada em países com sucesso comprovado em exploração, como 

Canadá, África do Sul e Austrália, Telles (1988) avaliou criticamente a aplicação e 

performance de determinados métodos geoquímicos e geofísicos em função da 

realidade brasileira. Segundo o autor até meados da década de 80 haviam limitações na 

aplicação e interpretação dos resultados desses métodos demonstrando a necessidade e 

importância de adaptar ou criar metodologias próprias em função dos condicionantes 

físicos e econômicos locais.  

 

Sendo assim, no que tange à capacidade de inovação, em meados da década de 80, a 

Docegeo começou a realizar atividades de melhoria e adaptação dos métodos e 

equipamentos de prospecção e pesquisa mineral implantados em função dos 

condicionantes físicos e econômicos locais. Nesta época, a empresa já possuía um 

estoque de conhecimento adequado e um corpo de expertise que permitia que atividades 
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de melhoria e adaptação de metodologias fossem realizadas em tecnologias existentes 

baseadas em experimentação operacional. Por exemplo, o método por escavações 

passou por adaptações e melhorias baseadas em experimentações operacionais, 

adquirindo melhor conteúdo programático e interpretativo perante adaptações sugeridas 

pela equipe interna (Telles, 1988). 

 

Outro exemplo refere-se a modificações em equipamentos. A Docegeo por meio de 

desenvolvimento conjunto com fornecedores realizou adaptações em tecnologia de 

perfuração da indústria de óleo e gás para realizar atividades de prospecção e pesquisa 

mineral em uma jazida de ouro no Pará (ver Quadro 29). 

 

Quadro 29. Tecnologia de perfuração: adaptação de tecnologia da indústria de óleo e gás 

De acordo com Gazeta Mercantil (1996)  
Uma tecnologia de perfuração inédita no Brasil na descoberta de metais foi 
utilizada na segunda etapa de pesquisa da jazida de ouro da VALE, em 
Serra Leste, no Pará, que possuía reserva de 150 toneladas avaliada na 
fase inicial de prospecção.  

 
A tecnologia mencionada referia-se a uma técnica usada na perfuração de poços de petróleo 
em terra, que foi aplicada nas sondagens mais profundas da jazida de ouro, acima de 800 
metros. A Docegeo contratou a Azevedo & Travassos Petróleo, detentora da tecnologia, para 
fazer a perfuração de cinco mil metros na área da jazida, o correspondente a 27% dos 18 mil 
metros de furos programados. A VALE investiu cerca de R$ 10 milhões nessa tecnologia e 
cerca de R$ 2.8 milhões se referiam ao contrato com a Azevedo & Travassos. A nova 
tecnologia era mais avançada que a convencional e os equipamentos de sondagem de maior 
porte, o que permitia um direcionamento preciso de alvos em grande profundidade.  
 
Para a adaptação à mineração e implantação da tecnologia foi escalada uma equipe de 
quarenta pessoas, entre engenheiros de perfuração, técnicos de geologia e operadores de 
sonda da VALE e da Azevedo & Travassos Petróleo, dividida em dois grupos de vinte 
pessoas que se revezavam a cada quinze dias no local.  
 
Ao final, foi instalada uma sonda com capacidade de 100 toneladas de tração em Serra Leste 
que produziu furos que começaram com diâmetro de oito polegadas e meia e foram reduzidos 
para seis e quatro de acordo com a profundidade. Ao utilizar essa tecnologia comum em 
poços de petróleo em terra (on shore) o material (testemunhos) é menos destruído, o que 
permite uma análise mais precisa do teor de ouro contido.  
 
Segundo Presidente da Docegeo, citado na Gazeta Mercantil (1996) “o trabalho é mais caro, 
mas consegue uma recuperação melhor do testemunho. Essa sonda possui mais recursos 
tecnológicos que as convencionais usadas em mineração”.  

Fonte: Gazeta Mercantil (1996); Entrevista com Geólogo Sênior 

 

Em suma, durante a década de 60 até meados 70 as atividades de prospecção e pesquisa 

mineral eram primordialmente caracterizadas pelo uso e operação de técnicas com baixa 

complexidade tecnológica e consideradas ultrapassadas quando comparadas a técnicas 

utilizadas no exterior, como por exemplo, uso de uma abordagem centrífuga para 
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seleção de áreas para exploração. No final da década de 70 e início da década de 80 as 

atividades de prospecção e pesquisa mineral mostravam-se em perfeita coerência com a 

metodologia adotada nos países mais desenvolvidos e referências na área. Em meados 

da década de 80 e 90 a empresa se engajou em atividades relacionadas a pequenas 

adaptações na interpretação dos métodos de prospecção e pesquisa mineral e em 

adaptações baseadas em engenharia junto a fornecedores para adaptação de tecnologia 

de perfuração às condições locais.  

 

Isso demonstra pela confrontação com a escala de mensuração de capacidades 

tecnológicas (ver Quadro 1) que em termos de capacidade de produção a empresa havia 

acumulado capacidade de produção básica (Nível 1) até meados de 1970, progredindo 

para capacidade de produção avançada (Nível 2) no final da década de 70 e início dos 

anos 80. Em termos de capacidade de inovação, em meados da década de 80 a empresa 

acumula capacidades de inovação básica (Nível 3) avançado em meados da década de 

90 para um acúmulo de capacidade de inovação intermediária (Nível 4). 

 

6.1.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 1942 e 1997 

 

Esta Seção apresenta o papel dos mecanismos de aprendizagem para a acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre 1942 e 1997. Os mecanismos presentes no 

período estavam principalmente direcionados à qualificação dos colaboradores, 

montagem de laboratório próprio, consultorias e desenvolvimento baseado em 

engenharia junto a fornecedores.  

 

Contratação de expertise e treinamentos internos 

Inicialmente, para aquisição de conhecimento na área de prospecção e pesquisa mineral 

a empresa utilizou mecanismos de aprendizagem relacionados a contratação de 

expertise. A Docegeo realizou a contratação de geólogos oriundos das recém-criadas 

Escolas de Geologia no Brasil e de técnicos brasileiros que trabalharam em empresas 

estrangeiras. Deu-se ênfase a contratação de geólogos que já haviam trabalhado nos 

principais programas de exploração geológica do país: Meridional, Codim e Alcam, 

com destaque para a contratação do geólogo Kiyoshi Kadekaru, já especialista em 

geofísica (Gomes, 2007). Foi por meio da contratação destes geólogos que foi possível: 
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(i) a introdução de técnicas de exploração e avaliação dos depósitos minerais e de 

geologia de mina; e (ii) o fornecimento de maior suporte técnico às operações das 

minas. Ao total, em 1972, a Docegeo possuía um quadro de 73 geólogos (Vale, 2012a). 

A contratação de expertise com experiência no exterior ajudou na aquisição e 

disseminação de tecnologias utilizadas fora do país na área de prospecção e pesquisa 

mineral dentro da empresa (Germany, 2002). A disseminação ocorria por meio de 

treinamentos internos aonde uns iam repassando o conhecimento para os outros 

(Minayo, 1986).  

 

Além disso, a Docegeo contratou pessoas para a construção de uma estrutura mínima de 

apoio administrativo/operacional para auxiliar no atendimento às exigências e 

complexidade das campanhas de campo de modo descentralizado, com rapidez e 

fluência nas tomadas de decisões táticas-operacionais das equipes (Telles, 1988; CVRD, 

1992). 

 

Arranjos organizacionais 

Para suporte as atividades de prospecção e pesquisa mineral, incialmente foi criado o 

Departamento de Geologia e Engenharia de Minas. Posteriormente, buscando ampliar as 

atividades da área criou-se a subsidiária Docegeo (ver Quadro 16). Outro arranjo 

construído para as atividades de prospecção e pesquisa mineral foi a construção de 

laboratório com capacidade para análises por absorção atômica e colorimetria (Gemas 

do Brasil, 2015). 

 

Consultorias 

Para aquisição do conhecimento inicial da Docegeo, no período entre 1971 e 1974 

foram contratados serviços de consultoria da empresa Terraservice Projetos Geológicos 

de propriedade do geólogo norte-americano Gene Tolbert, um dos responsáveis pela 

descoberta de Carajás. Os serviços de consultoria tinham por objetivo auxiliar na 

realização do Primeiro Programa Trienal de Prospecção Geológica
11

, da Docegeo. As 

atividades da consultoria envolviam: (i) formar uma equipe com os melhores 

profissionais disponíveis no mercado; (ii) montar uma estrutura logística de apoio – 

helicópteros, veículos, barcos e um sistema de radiocomunicação – que possibilitasse 

                                                 
11

 O objetivo básico era a descoberta de jazidas de bauxita, de cobre e de cromita (Gomes, 2007). 
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flexibilidade e segurança ao trabalho das equipes; e (iii) introduzir tecnologias de 

prospecção de ponta disponíveis no mundo, bem como novos conceitos da geologia 

exploratória (Telles, 1988; Gomes, 2007).  

 

Também, foram contratados vários consultores estrangeiros, dos EUA, da Inglaterra, da 

África do Sul, do Canadá, da Austrália e do Peru, entre geólogos, geoquímicos e 

geofísicos, a fim de trabalhar com os geólogos brasileiros e dar treinamento à equipe 

sobre as novas tecnologias implantadas e auxiliar na definição dos processos 

operacionais da subsidiária Docegeo (Telles, 1988; Gomes, 2007; Furtado & Urias, 

2013). Por exemplo, foi contratado o geoquímico canadense Peter Bradshaw para 

acompanhar e orientar a execução de atividades de amostragem geoquímica na Docegeo 

e o químico William McManus, com experiência em laboratórios de competidores para 

auxiliar na formação de uma equipe e na montagem do laboratório com capacidade para 

análises por absorção atômica e colorimetria (Gemas do Brasil, 2015).  

 

No encerramento do contrato de consultoria com a Terraservice Projetos Geológicos 

todo o corpo técnico administrativo e de apoio da empresa, à exceção de sua Diretoria, 

foi absorvido pela Docegeo. Cabe destacar que a equipe de técnicos estrangeiros 

contratados pela Docegeo foi sendo reduzida ao longo do tempo priorizando-se técnicos 

brasileiros. Em 1973 a equipe de estrangeiros que atingia cerca de 30% em relação aos 

brasileiros foi sendo reduzida até 1980 quando passou para aproximadamente 5% 

(Telles, 1988). 

 

Participação em eventos, visitas às minas, circulação de publicações e cursos  

Outros mecanismos de aprendizagem utilizados para aquisição de conhecimento na 

Docegeo no período entre 1971 e 1975 foram: (i) participação em eventos - alguns 

técnicos participavam de seminários, simpósios e congressos nacionais sobre geologia e 

exploração mineral; (ii) visitas a minas - foram visitadas por assessores e diretores da 

Docegeo várias minas em países como Peru, EUA, Canadá, Espanha, Alemanha, 

Portugal e África do Sul; e (iii) circulação de publicações - embora de forma não 

sistemática, a divulgação e discussão incipiente de publicações estrangeiras e nacionais 

era uma prática que ocorria com certa frequência.  
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A partir de meados de 1975 esses mecanismos de aprendizagem foram intensificados e 

ampliados. Por exemplo, foram realizadas: (i) visitas a minas de competidores - não 

somente assessores, mas técnicos de níveis intermediários visitaram minas em países 

como África do Sul, Estados Unidos, Austrália e Canadá, como também no Brasil; (ii) 

participação em eventos - cresce o número de técnicos participantes de simpósios, 

seminários e congressos nacionais com trabalhos publicados, bem como de eventos 

internacionais, em países como: França, Canada, EUA, África do Sul, Austrália, 

Romênia e Bélgica; (iii) cursos de curta/média duração - participação em cursos locais, 

promovidos por universidades e órgãos como CNPq, SBG, IBRAM, DNPM, CETEC, 

CENTRECON e cursos de pequena duração promovidos pela própria empresa; e (iv) 

cursos de longa duração - neste período tem início a liberação de técnicos para 

realizarem cursos de pós-graduação em universidades brasileiras e do exterior nas áreas 

de geologia econômica e geoquímica.  

 

Criação de grupos de apoio 

Para ajudar na assimilação do conhecimento adquirido a Docegeo criou grupos de apoio 

de geologia econômica, geoestatística, geoquímica, economia mineral e geofísica para 

auxiliar na construção de uma estrutura técnico/científica às atividades de prospecção e 

pesquisa mineral. Por exemplo, foi criado um grupo de apoio em geoestatística no 

escritório-sede do Rio de Janeiro, o qual evoluiu para uma área de processamento de 

dados que buscava armazenar, coordenar e analisar as várias informações e dados dos 

projetos da empresa (Telles, 1988). Além disso, foi criado um grupo de planejamento 

formado por assessores do escritório sede no Rio de Janeiro e geólogos dos distritos que 

objetivava reunir dados e promover estudos que levassem à seleção de ambientes 

geológicos favoráveis à concentração de depósitos polimetálicos a partir de uma 

abordagem “centrípeta”.  

 

Ineficiências nos mecanismos de aprendizagem 

Porém, apesar da contribuição dos mecanismos de aprendizagem utilizados para o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa e prospecção mineral, algumas 

ineficiências foram identificadas durante a execução desses mecanismos. Por exemplo, 

segundo Telles (1988), a circulação e leitura de publicações não obedeciam a um 

programa mínimo que pudesse, através de discussões e reflexões, obter um maior 

alcance e tirar maior proveito dos temas a nível global da equipe, o que resultava em 
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esforços individuais e pouco produtivos. Além disso, segundo o autor, as visitas de 

técnicos e assessores a minas e jazidas, embora devam ser consideradas positivas como 

um meio de aumentar o conhecimento e experiência no campo da geologia e 

exploração, tiveram resultados para as equipes de campo pouco produtivos e efetivos. 

Isso é justificado porque na prática tal conhecimento e experiência não eram 

transmitidos com eficácia ou o fluxo deste conhecimento se dava com maior ênfase por 

conveniência somente num campo de ação - entre os próprios assessores. Também, 

quanto aos técnicos estrangeiros, embora os resultados não sejam considerados 

negativos por Telles (1988), a expectativa dominante era de que os técnicos estrangeiros 

não somente preparassem a equipe nacional como também desempenhassem um papel 

de destaque na seleção de ambientes e na descoberta de depósitos, o que não ocorreu 

efetivamente.  

 

Intensificação do uso de mecanismos de treinamento 

Durante a década de 80, a Docegeo permaneceu utilizando mecanismos de 

aprendizagem para aquisição de conhecimentos similares aos usados nas décadas 

anteriores, porém de maneira mais intensa e ampliada. Por exemplo, na década de 80 o 

índice de participação dos técnicos em cursos de pequena, média e longa duração 

passou a ser de mais de 90%. Além disso, esses cursos realizados tanto no Brasil quanto 

em países como Alemanha e EUA passaram a abranger um maior leque de alternativas 

de conteúdo como Geologia, Geologia Econômica, Geoquímica, Sensoriamento 

Remoto, Geofísica, Economia e Tecnologia Mineral, Legislação e Política Mineral, etc. 

Outros mecanismos de aprendizagem utilizados pela Docegeo estavam relacionados a: 

(i) visitas a minas - os técnicos da empresa visitaram minas brasileiras e estrangeiras, 

em países como Austrália, Peru e Chile; (ii) participação em eventos - participação em 

congressos, simpósios e encontros no Brasil, com apresentação de trabalhos técnico-

científicos e em países como França, Peru, Suécia, África do Sul, EUA, Rússia, Canadá, 

Argentina, Finlândia, Áustria, Venezuela, México e Alemanha; e (iii) treinamentos 

promovidos pela própria empresa realizados internamente (Telles, 1988). 

 

Experimentação Operacional e Desenvolvimento e Engenharia 

Com a criação dessa base de conhecimento inicial a empresa passou a realizar esforços 

em direção a utilização de mecanismos de aprendizagem de (i) experimentação 

operacional para realização de pequenas adaptações nas metodologias de prospecção e 
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pesquisa mineral e de (ii) desenvolvimento baseado em engenharia, pois tinha a 

necessidade de adaptar as tecnologias disponíveis no mercado às suas condições locais. 

Os esforços de engenharia vieram acompanhados de parcerias com fornecedores. Por 

exemplo, a empresa realizou modificações complexas baseadas em engenharia em uma 

tecnologia de perfuração com fornecedor. De acordo com Geólogo Sênior “isso 

permitiu que uma tecnologia até então utilizada pela indústria de óleo e gás fosse 

adaptada para realização de atividades de sondagem na mineração do ouro”. 

 

Portanto, até meados da década de 90 os mecanismos de aprendizagem utilizados pela 

VALE eram consultoria, contratação de expertise, treinamentos, montagem de 

laboratório, visita a minas de competidores, circulação de publicações, participação em 

eventos, realização de cursos de curta, média e longa duração e criação de grupos de 

apoio que sustentaram a aquisição e assimilação de conhecimento externo e se 

demonstraram ineficientes em alguns momentos no compartilhamento e implantação do 

conhecimento dentro da empresa. Esses mecanismos de acordo com o modelo do 

Quadro 3 eram caracterizados como predominantemente interorganizacionais 

envolvidos por fluxos de conhecimento unidirecionais dos parceiros para a VALE e 

contribuíram para a realização de atividades de produção. Nos anos 80 e 90, 

mecanismos de aprendizagem relacionados cursos de pequena, média e longa duração, 

visitas a minas, participação em eventos e treinamentos são intensificados e ampliados. 

Além disso, foi utilizado mecanismo de aprendizagem interorganizacional de 

desenvolvimento baseado em engenharia junto a fornecedor. Esse mecanismo foi 

envolvido por fluxos de conhecimento bidirecionais e contribui para a realização de 

atividades de inovação. 

 

6.1.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

1942 e 1997 

 

Esta Seção aborda as principais implicações geradas pela acumulação de capacidades 

tecnológicas e seus mecanismos de aprendizagem subjacentes durante o período entre 

1942 e 1997. As implicações se refletiram predominantemente no desempenho 

inovativo e inventivo e seus benefícios, particularmente as descobertas de novos 

depósitos minerais foram enquadradas nesta categoria. 
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Desempenho inovativo e inventivo (descobertas) e seus benefícios 

Durante a década de 60, as atividades tecnológicas realizadas na área de prospecção e 

pesquisa mineral pelo Departamento de Geologia e Engenharia de Minas foram 

decisivas para a elaboração dos planos de lavra definitivos das minas do Cauê, 

Conceição e Dois Córregos. As atividades também apoiaram a definição, 

desenvolvimento e implementação de novos projetos de mineração de ferro iniciados 

pela VALE nos anos 70.  

 

As atividades tecnológicas realizadas a partir da década de 70, de maneira geral, 

implicaram na inclusão de 35 novos depósitos minerais às reservas da VALE 

localizados em 15 diferentes estados envolvendo 11 bens minerais. Especificamente, 

como resultado das pesquisas no Distrito Amazônia destaca-se: (i) a descoberta, em 

1972 e 1973, de importantes jazidas de bauxita em Paragominas, Almeirim e Serra do 

Jutaí, no Pará, ampliando as perspectivas da VALE para a implantação de um polo de 

produção de alumínio no Norte do país; (ii) a localização, em 1974 e 1975, de depósitos 

de cassiterita em Antônio Vicente, próximo a São Fidélis do Xingu (PA); (iii) os 

trabalhos de prospecção geológica realizados na faixa Araguaia-Xingu (PA), onde 

foram detectadas ocorrências de cobre, chumbo e zinco; e (iv) o projeto de lavra 

experimental das jazidas auríferas encontradas em 1976 na Serra das Andorinhas, ao sul 

da Serra dos Carajás. No Distrito Centro-Leste as atividades centraram-se na: (i) 

avaliação das reservas de fosfato e titânio de Tapira e Salitre (MG); e (ii) identificação 

dos depósitos de calcário de Cachoeiro do Itapemirim (ES). O Distrito Sudeste, nos seus 

dois anos de existência, contribuiu com a: (i) descoberta de algumas ocorrências 

promissoras de chumbo e zinco, as quais foram transferidas para os grupos Votorantim 

e Banespa; e (ii) avaliação das jazidas de cobre e molibdênio, detectadas em Caçapava 

do Sul (RS). Em 1978 a VALE possuía 1.151 alvarás de pesquisa em 13 estados. O 

Quadro 30 apresenta os depósitos pesquisados ou descobertos pela Docegeo entre 1971 

e 1986. 
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Quadro 30. Depósitos pesquisados ou descobertos pela Docegeo entre 1971 e 1986 

Bem mineral Local ou nome Situação 

Bauxita tipo Metalúrgica 

Almeirim Depósito descoberto 

Paragominas Depósito pesquisado 

Carajás Depósito descoberto 

Tiracambu Depósito descoberto 

Bauxita tipo refratária 
Paragominas Depósito descoberto 

Almeirim Depósito descoberto 

Caulim Almeirim Depósito descoberto 

Cobre 

Salobo Depósito descoberto 

Pojuca Depósito descoberto 

Curaça Depósito descoberto 

Arapiraca Depósito descoberto 

Zinco Pojuca Depósito descoberto 

Ouro 

Salobo Depósito descoberto 

Serra Pelada Depósito pesquisado 

Araci Depósito descoberto 

Igarapé Salobo Depósito descoberto 

Serra Andorinhas Depósito descoberto 

Mari/Antas Depósito descoberto 

Caetê Depósito pesquisado 

Mariana Depósito pesquisado 

Manganês 
Azul Depósito descoberto 

Sereno Depósito descoberto 

Níquel 
São João Piauí Depósito descoberto 

Vermelho Depósito descoberto 

Tungstênio Pedra Preta Depósito descoberto 

Titânio 

Tapira Depósito pesquisado 

Salitre Depósito pesquisado 

Maicuru Depósito descoberto 

Nióbio Tapira Depósito descoberto 

Estanho 
Antonio Vicente Depósito descoberto 

Pedra Branca Depósito descoberto 

Fosfato 

Tapira Depósito pesquisado 

Salitre Depósito pesquisado 

Maicuru Depósito descoberto 

Calcário Dolomito Cachoeiro do Itapemirim Depósito pesquisado 

Fonte: Telles (1988) 

 

Grande parte das descobertas permitiu a diversificação da VALE por meio da atuação 

em outros bens minerais. Além disso, as atividades inovadoras desenvolvidas pela 

VALE neste estágio permitiram que pequenas melhorias nas metodologias de 

prospecção e pesquisa mineral fossem realizadas gerando uma melhor interpretação 

possível de suas aplicações. As atividades inovadoras também permitiram modificações 

mais complexas baseadas em engenharia que resultaram em adaptações de tecnologia de 

perfuração da indústria de óleo e gás que gerou uma melhor recuperação dos 

testemunhos quando comparado a tecnologias convencionais usadas na mineração que 

permitiram o que uma análise mais precisa do teor de ouro contido na área pesquisada.  
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6.2 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EM 

PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL NO PERÍODO ENTRE 1998 E 2010 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associados na área de prospecção e pesquisa mineral no período entre 1998 e 

2010. 

 

A Seção 6.2.1 apresenta as condições organizacionais do período. A Seção 6.2.2 

demonstra a acumulação de capacidades tecnológicas do período. Especificamente, 

demonstra que houve mudanças no modelo de gestão e organização das atividades de 

prospecção e pesquisa mineral onde se buscou a integração do conhecimento das áreas 

de geologia, engenharia e análise de negócios. Além disso, a VALE adquiriu a empresa 

canadense Inco e passa a realizar atividades de P&D básico e P&D avançado que 

demonstram a capacidade de inovação de liderança mundial (Nível 6).  

 

A Seção 6.2.4 demonstra que os mecanismos de aprendizagem que suportaram o 

acúmulo de capacidades tecnológicas foram a aquisição do centro de pesquisa no 

Canadá - via incorporação da empresa Inco - o desenvolvimento de atividades de P&D 

com universidades, institutos de pesquisa e fornecedores e P&D colaborativo. Por fim, a 

Seção 6.2.4 demonstra as implicações geradas pela acumulação de capacidades 

tecnológicas para a performance competitiva da empresa.  

 

6.2.1 Condições Organizacionais 

 

No final da década de 90, com a privatização da VALE, a prioridade estratégica da 

empresa se distanciava da diversificação e de acordo com Geólogo Sênior “estava 

voltada para redução de custos”. Neste sentido de acordo Diretor de Projetos Minerais: 

 

No período entre 1998 a 2002, após a privatização, a diretoria que entrou na 

VALE não optava mais por uma estratégia de diversificação, então os planos 

de diversificação foram abandonados momentaneamente.  

 

Além da redução de custos, no período entre 1998 a 2002 continuava-se estimulando o 

aumento da produção especialmente de minério de ferro. Segundo Gerente Geral de 

Processamento Mineral: 
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Com o empobrecimento das reservas da VALE, especialmente no Sistema Sul 

e o crescimento muito grande da produção de minério de ferro de empresas 

competidoras como a Rio Tinto e a BHP, a VALE precisou pensar em 

soluções para aumentar a sua produtividade, especialmente voltadas apara a 

aquisição de equipamentos de ponta equiparáveis aos usados pela BHP e 

Rio Tinto. 

 

Após 2002 há uma mudança na estratégia e na liderança da empresa. De acordo com 

Diretor de Projetos Minerais: 

 

Quando entrou o Roger Agnelli ele veio com a vertente da diversificação até 

por orientação do Conselho, então a gente tirou da gaveta um planejamento 

de diversificação construído em 1996 junto com a Mckinsey e colocou esse 

plano em prática. Então, de 2002 até início dos anos 2010 a estratégia da 

VALE esteve orientada para a internacionalização e para a diversificação de 

bens minerais de uma forma mais agressiva no sentido de mais intensa do 

que era feito na época da estatal.  

 

Esta estratégia foi envolvida por um cenário de mercado de alta demanda e de alta no 

preço do minério de ferro impulsionados pelo crescimento da China, o que colaborou 

para o desenvolvimento da estratégia de diversificação do portfólio de negócios e de 

internacionalização. Este último se consolidou com a aquisição da empresa canadense 

Inco em 2006. Neste período a VALE chegou a ter atuação em mais de 40 países. E, 

entrou em áreas como metais não ferrosos e carvão metalúrgico e energético. Neste 

último caso adquiriu uma jazida em Moçambique onde se iniciou um projeto que tinha 

como objetivo tomar mercado de grupos que vendiam o produto para o Brasil, que não é 

produtor. Também, foram realizados investimentos para a expansão em minério de ferro 

por meio de projetos como o S11D, o Adicional40 e o Itabiritos. A VALE passou a 

competir com empresas de peso na indústria mundial mineral como BHP, Rio Tinto e 

Anglo American. Com a aquisição da Inco (ver Quadro 19) a VALE assumiu a segunda 

posição mundial de produção de níquel, atrás da russa Norilsk. 

 

Dentro desta estratégia o P&D tinha lugar de destaque, como pode ser observado no 

Relatório da Diretoria de 2006 (Vale, 2007):  

 

Nossa missão é transformar recursos minerais em riqueza e desenvolvimento 

sustentável. Nossa visão é ser a maior empresa de mineração do mundo e 

superar os padrões consagrados de excelência em pesquisa, 

desenvolvimento, implantação de projetos e operação dos negócios. Para 

atingir tal objetivo, estamos ampliando a nossa capacidade nas atividades de 
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exploração de minério de ferro e níquel e aumentando a nossa diversificação 

geográfica e de produtos, assim como a nossa capacidade logística. Estamos 

investindo no crescimento orgânico dos nossos negócios principais, a partir 

de um processo estratégico de planejamento de longo prazo. Regularmente, 

analisamos oportunidades de fazer aquisições estratégicas. Aplicamos uma 

rígida disciplina de gestão de capital para aumentar o retorno sobre o 

investimento e retorno total aos nossos acionistas [Grifo do autor].  

 

Sendo assim, a empresa começou a planejar e instituir arranjos organizacionais de 

suporte ao P&D como a criação do Departamento do Instituto Tecnológico Vale 

(DITV). De acordo com Engenheiro Sênior: 

 

O departamento foi criado como uma área da Vale de governança do P&D. 

Um dos objetivos principais da criação não foi a centralização do P&D 

porque ele é um modelo híbrido, mas para que a Vale tivesse uma 

governança desse P&D que estava tão disseminado nas várias diretorias da 

empresa. A Vale não tinha um portfólio de P&D. Hoje a Vale tem um 

portfólio, onde ela tem os diretores que pode ter uma visualização do que é 

gasto em P&D, de como que está essa carteira. Nós ainda não chegamos a 

uma maturidade de ter um balanceamento. O departamento foi criado para 

isso e para que cuidasse da pesquisa de longo prazo. Porque um diagnóstico 

realizado no passado mostrou que o P&D da empresa era de curto prazo. 

Nós não tínhamos P&D de longo prazo. Para dar suporte ao P&D de longo 

prazo, aí vieram os projetos dos Institutos Tecnológicos Vale (ITVs). O nosso 

olhar até 2011, era muito no longo prazo na pesquisa disruptiva que era 

para gerar novos negócios. 

 

Sobre os projetos dos ITVs, de acordo com Engenheiro Sênior: 

 

O DITV foi planejado a partir de 2006 e estabelecido em 2008 ou 2009. 

Junto ao DITV foram estruturados os ITVs que seriam três: ITV Energia, ITV 

Mineração e ITV Desenvolvimento Sustentável. Até 2011 a estratégia da 

empresa era ver a energia como negócio. Além disso, os ITVs seriam criados 

para serem incubadoras de novos negócios. 

 

Além da energia, a VALE entrou em outros negócios. O Engenheiro Sênior ressalta: 

 

Tinham as iniciativas da área de energia que eram muito diversificadas, não 

só com a iniciativa de P&D do ITV energia que era em São José dos 

Campos, mas tinha biotecnologia, tinha as empresas de base tecnológicas 

que era a Vale Soluções Energéticas. Tinha a TecnoRed que trabalhava com 

um novo forno, era uma tecnologia de indução do minério de ferro, uma 

redução direta que transformava qualquer sucata em minério de ferro. Como 

era visto como uma ameaça, a VALE ia lá e comprava o negócio, era uma 

estratégia. Quanto ao Centro de Biotecnologia, a VALE tinha um 

departamento enorme. 
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Portanto, este período é marcado por um período de transição de condições 

organizacionais baseadas em uma estratégia de enxugamento e foco, pois a empresa 

vinha de um processo de privatização para uma estratégia voltada para a 

internacionalização e diversificação da empresa para novos negócios com destaque para 

o P&D. 

 

6.2.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 1998 e 2010 

 

Com a privatização da VALE e a extinção da Docegeo, a VALE criou um novo arranjo 

organizacional e um novo modelo de sua gestão da área de prospecção e pesquisa 

mineral. No início dos anos 2000, a VALE identificou limitações no arranjo 

organizacional que suportava as atividades de prospecção e pesquisa mineral por meio 

da Docegeo. O arranjo organizacional baseado na Docegeo permitia maior 

especialização e produtividade, porém limitava a comunicação entre as áreas envolvidas 

em prospecção e pesquisa mineral e dificultava a unificação de esforços. Antes da 

formação da área de prospecção e pesquisa mineral dentro da VALE as atividades da 

área aconteciam de maneira muito isolada sem haver uma visão do negócio como um 

todo. De acordo com Geólogo Sênior: 

 

O que acontecia na Docegeo é que se colocava o pessoal para fazer 

exploração, e às vezes gastavam recursos enormes na exploração de um 

negócio que não tinha viabilidade econômica, porque o geólogo de campo 

não tem essa visão de negócio. O geólogo de exploração o que ele quer é 

descobrir, então o objetivo dele é descobrir, se vai dar negócio já na frente 

ou não, na época não era problema dele, o problema dele era descobrir, não 

tinha essa visão. 

 

A Gerente de Exploração Mineral também corrobora o discurso do Geólogo Sênior e de 

forma mais detalhada explica: 

 

A Docegeo realizava atividades de descoberta, posteriormente entregava o 

depósito para a unidade de negócio dentro da Vale que realizava o 

desenvolvimento da engenharia. Havia certa ruptura entre a geologia e a 

engenharia. Nós fazíamos só o desenvolvimento dos recursos e muitas vezes 

faltavam essa visão mais tecnológica de engenharia, que é o 

desenvolvimento do processamento tecnológico e das possibilidades 

tecnológicas do minério. E isso era feito depois pelas unidades de negócio 

dentro da Vale. 
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Diante da identificação dessas limitações, criou-se um novo arranjo organizacional em 

2002 chamado mining in house que buscou integrar o conhecimento das diversas áreas 

para maior eficiência no desenvolvimento de projetos minerais (ver Figura 15). De 

acordo com o Gerente de Projetos Minerais: 

 

A eficiência na exploração mineral está muito relacionada à interpretação 

geológica, a maneira como você realiza isso. Então, às vezes como você faz é 

completamente diferente, você pode pegar as mesmas ferramentas que todo 

mundo tem, só que você trabalha de forma diferente, isso é conhecimento, 

como eu integro, várias informações de forma diferente de forma que eu 

consigo enxergar alguma coisa que ninguém viu isso e foi pensando nisso 

que nós desenvolvemos esse modelo do mining in house. 

 

Esse novo arranjo organizacional trouxe redução no tempo de implantação e 

desenvolvimento de um projeto e permitiu redução de custos. De acordo com Geólogo 

Sênior o novo arranjo “agilizou a identificação de uma área que não tinha potencial para 

desenvolvimento, reduzindo a perda de tempo em algo que não é viável”. Segundo 

Gerente de Exploração Mineral: 

 

A fusão das disciplinas de geologia, engenharia e análise de negócios num 

mesmo departamento trouxe benefícios muito grandes em termos de 

posicionamento de negócios porque quando você trabalha só com geologia 

você perde a noção da economicidade que é dada tanto pelas disciplinas de 

economia mineral quanto de engenharia. Então, quando se somou todas as 

disciplinas entrou outro regime cultural, é outra forma de pensar, de 

trabalhar, de se posicionar dentro da empresa. E ela tem dado bastante 

certo, nestes doze anos. Claro que é melhoria contínua, a gente sempre tem 

coisas para melhorar. Mas houve um ganho muito grande, essa 

multidisciplinaridade trouxe um ganho muito grande para a pesquisa e 

desenvolvimento. Então, a integração desde a fase de planejamento permite 

um alinhamento dos fluxos de oportunidade com os negócios da empresa o 

que melhora a qualidade do portfólio e do próprio trabalho que está sendo 

desenvolvido. 

 

De acordo com o Diretor de Projetos Minerais esse novo modelo de organização das 

atividades de prospecção e pesquisa mineral é o grande diferencial da VALE frente aos 

competidores. Neste sentido, o modelo é conhecido como célula de criação de valor: 

 

Essa junção das áreas de tecnologia e geologia com uma visão de negócio é 

o que nós chamamos de célula de criação de valor, que é o nosso diferencial 

frente aos nossos competidores. Se você pegar BHP, Rio Tinto eles não têm 

isso. Eles ainda têm o modelo de geologia separada da tecnologia. Essa 

célula nos dá velocidade no desenvolvimento e na tomada de decisão perante 

as oportunidades, ajuda a manter o foco. Você consegue mais rapidamente 
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saber se uma coisa é boa ou não, e se não é boa deixar para lá e ir para a 

próxima. E se é boa acelerar o desenvolvimento. Acho que essa célula de 

criação de valor é o nosso diferencial competitivo. 

 

Figura 15. Estrutura organizacional voltada para a aceleração da avaliação e seleção de projetos 

para entrega às unidades de negócios 

 

 

Fonte: Vale (2014b) 

 

A VALE também realizou modificações na gestão de projetos e na controladoria das 

atividades da área de prospecção e pesquisa mineral. De acordo com Gerente do Centro 

de Desenvolvimento Mineral “a partir de 2006 passamos a utilizar a metodologia Fel 

[Front-end-Loading], que ajuda a dar mais foco às pesquisas minerais” (ver Quadro 31). 

A implantação da metodologia foi realizada com apoio de consultoria externa. Segundo 

o Diretor de Projetos Minerais: 

 

Sobre essa metodologia, a gente discutiu esse conceito de Fel na Vale em 

2002 com uma consultoria, aí foi um ano de trabalho conjunto. Aí a 

consultoria definiu que quem fazia o Fel 1, que é a primeira parte desses 

estudos seria a Exploração Mineral. Aí nós pegamos esse pacote do Fel1 e 

subdividimos em 4 etapas. Então isso deve ter acontecido entre 2003 e 2004 

essa reestruturação conceitual. Depois a gente saiu para a aplicação, então 

ela realmente se fortaleceu entre 2006 e 2008. 

 

Sobre a divisão do Fel 1 em quatro etapas, esta foi uma adaptação à metodologia Fel 

realizada internamente. De acordo com a Gerente do Centro de Desenvolvimento 

Mineral: 

 

Uma coisa interna que fizemos, foi dividir esse Fel 1 em 4 etapas com 

entregas em cada fase. A Etapa 1, eu diria que é geração de ideias, a Etapa 

2 é quando você tem uma indicação de que pode haver uma descoberta, e as 
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Etapas 3 e 4 são os projetos mais avançados, que tem uma intensidade de 

sondagem, porque as primeiras fases são testes preliminares, teste de 

laboratório, caracterização de algumas amostras. Quando você entra com o 

programa de caracterização tecnológica, com sondagem mais intensa, aí 

você passa para essa Etapa 4. 

 

Quadro 31. Metodologia de desenvolvimento e implantação de projetos de capital na VALE: Front-

End Loading (FEL) 

 
A Vale utiliza uma metodologia que estrutura o desenvolvimento e a implantação de 
empreendimentos em fases, que representam o ciclo de vida típico dos projetos de capital. 
Front-End Loading é a etapa-chave para o desenvolvimento de um projeto, além de também 
ser uma metodologia de fases separadas por portões de decisão (ou Stage Gates) que 
objetiva a definição detalhada, sequencial e contínua de um projeto de capital. Esta 
metodologia de fases separadas por portões de decisão permite à gerência acompanhar o 
andamento do desenvolvimento de um projeto, e tomar decisões em momentos-chave, 
verificando se este está sendo desenvolvido de forma adequada e decidir sobre a situação do 
projeto – decisão go/no-go.  
O objetivo é minimizar as ameaças e maximizar a confiança dos investidores em seu sucesso. 
Desta forma torna-se um instrumento eficaz para o suporte à decisão executiva na medida em 
que confere previsibilidade, accountabillity, transparência e competitividade aos 
empreendimentos. Uma boa aplicação da metodologia FEL cria condições para que os 
projetos sejam executados em um menor prazo, no menor custo, com maior segurança, maior 
sustentabilidade e com boa confiabilidade operacional. 
Pela Metodologia FEL é definida a estrutura, foco e conteúdo de cada uma das fases do 
Desenvolvimento: (i) FEL 1 – Análise do Negócio; (ii) FEL 2 – Seleção de Alternativa e 
Definição do Escopo; e (iii) FEL 3 – Planejamento da Execução. Ao final de cada uma destas 
fases são previstos os gates de decisão – momento em que as definições, premissas e 
restrições do projeto são consideradas para definir sobre o seu prosseguimento à próxima 
fase, ou sobre a necessidade de retrabalhar as definições do projeto ou de postergar o 
investimento (arquivar o projeto). 
O FEL1, corresponde ao “plano de negócios”, que só pode ser desenvolvido após muitos anos 
de trabalho que levem a uma descoberta e ao desenvolvimento de um conceito de negócio 
com potencial de viabilidade econômica. Na Etapa 1 do Fel 1 são realizadas atividades de 
levantamento bibliográfico, consultorias, cheques de campo, aquisição de dados históricos, 
amostras pontuais e estudos metalogenéticos, tratamento contínuo no tempo de dados 
exploratórios regionais e locais. Na Etapa 2 do Fel 1 são realizadas atividades de campanhas 
geoquímicas e geofísicas regionais, exploração local (detalhamento de anomalias), sondagem 
exploratória, tipologia de minério, estudos metalogenéticos e estruturais. Na Etapa 3, 
sondagem (aberta), tipologia de minério, geometalurgia, avaliação preliminar de rotas de 
processo e engenharia, avaliação geoestatística de recursos inferidos e potencial de reservas. 
E, na Etapa 4, sondagem (fechada), definição da rota de processo, estimativa geoestatística 
de recursos medidos e indicados, plano de mina e cálculo de reservas, engenharia, definição 
do plano de negócio e avaliação econômica. 
As fases pré-descoberta são tipicamente fases de pesquisa, nas quais não é possível agendar 
resultados finais (evento descoberta), e as medidas de progressos são baseadas em 
andamentos da pesquisa e reforço de conceitos e conhecimento. 

• Gestão de projetos de pesquisa é considerada como “fronteira do 
conhecimento”: fatores críticos de sucesso e melhores práticas em gestão 
envolvem elementos-chave não abordados por métodos para projetos mais 
tradicionais. 

As fases pós-descoberta são de desenvolvimento do conceito do depósito como potencial 
negócio de mineração. Os objetivos dos projetos são claros, embora nem sempre os métodos 
de estudo sejam muito claros. 

• Gestão de projetos de desenvolvimento de conceitos exige alguma 
customização de métodos tradicionais de gestão, mas as melhores práticas 
mundiais são em boa parte aplicáveis.  

 
Fonte: Vale (2014b) 
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De acordo com Gerente do CDM “no que tange a fase de pré-descoberta, as atividades 

ocorrem em fases anteriores aos requisitos do método Fel”, motivo pelo qual foi 

desenvolvido internamente um método próprio que abrange e respeita as 

particularidades da natureza das atividades de pesquisa na área de prospecção e pesquisa 

mineral. Na fase de pré-descoberta não é possível agendar resultados finais (evento 

descoberta). Assim, as medidas de progressos são baseadas em andamentos da pesquisa 

e reforço de conceitos e conhecimento (Vale, 2014b). A Gerente de Exploração Mineral 

enfatiza que houveram no passado muitas tentativas de sistemas de performance de 

pesquisa mineral (fase de pré-descoberta) que não deram certo: 

 

Anteriormente nós só fazíamos a gestão econômica, controladoria de 

desempenho no campo, de rotina de sondagem, rotina de descrição de 

amostras, rotinas de tratamento de dados, etc. Nós temos registros de dados 

bastante antigos. E hoje nós adotamos um sistema de gestão de portfólio 

inspirado em um artigo de 2007 sobre a Fundação Oswaldo Cruz para a fase 

de pesquisa (pré-descoberta), bem eficiente. A gente tem colocado métricas 

interessantes para medição da performance da pesquisa pois eu não posso 

aplicar as 43, 44 ferramentas do PMBOK e aplicar na realidade da pesquisa 

que eu mato a pesquisa porque crio uma carga de controladoria que não é 

compatível com a realidade do dia a dia. É mais gestão do conhecimento e 

da inovação do que gestão de projetos.  

 

Ainda, de acordo com a Gerente de Exploração Mineral, a grande inspiração que veio 

do artigo sobre a Fundação Oswaldo Cruz foi a de agregação de oportunidades: 

 

O que acontece é que se eu for controlar oportunidade à oportunidade não é 

eficiente. Primeiro que a gente precisa de uma carga de controladoria 

violentíssima. Segundo que a gente burocratiza a função pesquisa, imagina 

eu pedir para um pesquisador fazer a definição de escopo formal para cada 

ideia que ele tem. O que a gente faz é juntar as várias oportunidades em 

programas com afinidades científicas. Dentro desse programa as 

oportunidades nascem e morrem de acordo com a tendência natural daquela 

região que está sendo estudada, daquele tema tecnológico que está sendo 

estudado. Então dentro desses programas de pesquisa o que acontece lá 

dentro fica para uma gestão local com o nível de burocratização que for 

necessário para fazer aquela linha funcionar. Em termos Vale, controladoria 

e diretoria, há um controle a partir de cinco ferramentas: (i) abertura; (ii) 

fechamento; (iii) orçamentação anual como se fosse uma declaração de 

escopo bastante simplificada; (iv) formulários de mudanças, se eu for mudar 

o nome, se eu agreguei outras oportunidades; e (v) formulário de decisões 

tomadas sobre o programa daquela linha de pesquisa. É uma coisa que exige 

uma carga de controladoria mínima. 
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Portanto, a combinação entre a circulação de publicações sobre modelos de gestão de 

projetos e controladoria, a contratação de consultoria e esforços internos gerou 

adaptações e melhorias na gestão do desenvolvimento e implantação de projetos.  

 

No que tange a capacidade de produção a VALE realizou esforços em direção a 

manutenção das capacidades de produção por meio da aquisição de tecnologias de ponta 

existente no mercado. De acordo com o Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

 As tecnologias que vieram evoluindo ao longo do tempo mudaram muito as 

nossas atividades. Em 2001, a geoinformação trouxe essa base de dados 

gigantesca, imagem, topografia, e muitas outras coisas. 

 

Com o aumento substancial das informações envolvendo prospecção e pesquisa mineral 

tornou-se cada vez mais importante conseguir armazenar, combinar e compartilhar 

informações e conhecimento com outras regiões e trabalhar com todas as informações 

disponíveis com mais rapidez e efetividade. Por exemplo, para ajudar nesse processo em 

2010 a VALE adquiriu uma sala de realidade virtual. De acordo com o Gerente de 

Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

Todos os dados que nós coletamos aqui, a gente leva para uma sala de 

realidade virtual, uma sala 3D implantada em 2010. A gente vê todas as 

informações, todo o nosso banco de dados em 3D, no ambiente de imersão. 

Você coloca os óculos e vê tudo que está acontecendo, todas as 

possibilidades de pesquisa dentro dessa sala de realidade virtual. Isso para 

planejamento e pesquisa de obra de engenharia é muito bom, é uma visão 3D 

de tudo que está acontecendo. Topografia, muitas imagens de satélite, está 

tudo bem mapeado, tem muito mapa geológico que eu fiz, furo de sondagem, 

a base de informação é muito grande e você consegue ver tudo lá. Também, 

a área para licenciamento ambiental, parque, projeções de saúde e 

segurança, acidentes por área, esse tipo de coisa. Tudo para ajudar a gente 

a fazer um gerenciamento melhor. 

 

Além da implantação da sala de realidade virtual a VALE investiu em outras 

tecnologias como a aquisição de sondas hidráulicas. Durante os anos 2000 a VALE 

possuía apenas sondas mecânicas, aproximadamente dez em Itabira. A partir de 2009 

expandiu o número de sondas e passou a utilizar sondas hidráulicas. A aquisição de 

sondas hidráulicas foi motivada pelo início de produção dessas sondas por empresas 

localizadas no Brasil. De acordo com o Gerente de Exploração Mineral “com as 

empresas Line e Geotec criou-se o primeiro conceito de sondas hidráulicas brasileiras”. 
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Em 2013 a VALE já não utilizava sondas mecânicas e em 2014 já possuía mais de 40 

sondas hidráulicas. De acordo com o Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

As sondas hidráulicas são sondas com tecnologia nova, painel digital, braço 

hidráulico. Hoje eu tenho quatro sondas os chamados rod handler, o 

soldador, o auxiliar para sondar ele não precisa mais colocar a mão na 

haste de sondagem que é o drill piper, hoje você tem um braço hidráulico 

que pega a haste e coloca na coluna de perfuração. Então você tira a 

interação do homem com a máquina e isso melhorou muito a produtividade, 

diminuiu o número de acidentes e assim por diante. 

 

No que tange a capacidade de inovação, a VALE começou a desenvolver e implementar 

adaptações complexas nas tecnologias de prospecção e pesquisa mineral baseadas em 

P&D com universidades e fornecedores dentro de uma trajetória tecnológica já 

existente. Por exemplo, no início dos anos 2000, vários levantamentos aerogeofísicos 

foram efetivados por meio de atividades de P&D em parceria sobre métodos de 

gradiometria gravimétrica e magnetometria. De acordo com boletim da SGF (2010) a 

gradiometria gravimétrica é uma das técnicas mais sofisticadas de exploração que 

identifica diferenças sutis de densidade entre as rochas mineralizadas. Esse método é 

importante para delimitação de áreas mineralizadas de rochas mais densas, que em 

alguns casos são as que possuem maior teor de minérios.  

 

O Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos explica que a tecnologia não foi uma 

simples aquisição “o entendimento da tecnologia envolveu um estudo aprofundado 

sobre aquisição de dados, controle de qualidade, tratamento e correção dos dados, 

modelagem 3D e a análise sinal/ruído do equipamento”. E complementa, “nós 

trouxemos uma tecnologia nova que a maioria da população de geólogos e engenheiros 

não conhecia”. O equipamento relacionado a gradiometria gravimétrica foi colocado à 

disposição da VALE por uma empresa americana que estava buscando empresas para a 

realização de testes e experimentações da tecnologia. Para o entendimento e posterior 

uso do equipamento pela VALE, um dos geólogos da empresa realizou seu mestrado e 

doutorado junto a UFRJ vinculados a compreensão e aplicabilidade do equipamento nas 

condições locais da VALE.  De acordo com o Gerente de Exploração Mineral de 

Ferrosos: 
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Nós vimos uma oportunidade porque nosso minério é denso. Então, nós 

pensamos, se esse equipamento medir a aceleração e a gente conseguir 

colocar ele dentro do avião e voar sobre as nossas áreas ele vai mostrar a 

aceleração da gravidade diferente em cima dos nossos depósitos minerais? 

Aí, chamamos a empresa, ela falou que só vinha para o Brasil se fosse para 

voar 12 mil quilômetros, foi aí que juntou Carajás com Minas Gerais. Mas 

para isso, eu tive que estudar o equipamento, pedi para os americanos 

abrirem, era muito difícil abrir, eu tive que entender a tecnologia, e montar o 

equipamento na aeronave, todos os itens do equipamento. Eu tenho 

filmagens de tudo. Então, por exemplo, o acelerômetro faz ele virar, mas há 

13 anos, ninguém sabia o que era acelerômetro e esse equipamento já existia 

com acelerômetro. E eu fui começando a entender o equipamento, foi minha 

tese de doutorado e mestrado na UFRJ. Então, cheguei aqui e coloquei para 

funcionar e vi que ele funcionava. Comecei a fazer o levantamento geofísico 

aqui no Quadrilátero. As minas começaram a aparecer realmente no 

levantamento geofísico e aí eu cobri Carajás. Começou a aparecer para tudo 

quanto é canto, as minas foram aparecendo no levantamento geofísico. 

Então nós fizemos aditamento contratual e voamos o Quadrilátero Ferrífero 

inteiro. 

 

Os levantamentos geofísicos de alta resolução utilizando-se os métodos de gradiometria 

gravimétrica e magnetometria possibilitaram um maior conhecimento a respeito da 

massa do depósito o que auxiliou em um melhor direcionamento da sondagem. De 

acordo com o Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

  

Com esses trabalhos a gente evoluiu muito na pesquisa mineral, hoje a gente 

sabe cada depósito em cada área, qual que é a massa do depósito, sabe 

direcionar mais a sondagem, então isso é válido para nós, é um ganho 

tecnológico fantástico.  

 

Outra implicação relacionada a gradiometria gravimétrica aplicada na VALE, é que sua 

implantação foi muito menos custosa do que em outras empresas principalmente devido 

ao seu desenvolvimento ter sido realizado em conjunto entre a VALE e o fornecedor 

americano. De acordo com o Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

No meu pós-doutorado eu realizei uma comparação do sistema de 

gradiometria gravimétrica da VALE com o da BHP australiana. Isto está 

sendo publicado na Geophisics. Além da diferença técnica, que aqui na Vale 

é muito melhor, a BHP investiu US$ 120 milhões no equipamento deles e nós 

investimos zero. Nós pegamos o que estava sendo feito no mercado, por uma 

empresa americana e sentamos juntos e começamos a desenvolver juntos sem 

botar nenhum dinheiro, testando nas nossas áreas. E aí fizemos a cobertura 

sem custo de desenvolvimento. E a BHP não, ela bancou o desenvolvimento 

durante 10 anos do equipamento. E agora a Rio Tinto está fazendo a mesma 

coisa com o equipamento, já gastou US$ 140 milhões. 
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Vinculada a gradiometria gravimétrica, foi desenvolvida e implementada a perfilagem 

gama gama. De acordo com Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

Quando você tem uma mina, você tem que saber a densidade da rocha, do 

minério ou do estéril também para você fazer o teu modelo geológico. 

Antigamente como é que a gente fazia? Pegava um pedaço da rocha, um 

testemunho de sondagem e levava para um laboratório e fazia a medida, o 

deslocamento de volume, normal em laboratório e era muito pontual. Você 

imagina fazer isso num furo de sondagem de 400 metros, então não dá para 

fazer. Na geofísica você tem um equipamento que você coloca dentro do furo 

de sondagem que ele vem medindo centímetro a centímetro a densidade da 

rocha, isso foi desenvolvido junto com a gente em 2004 e hoje fizemos 

medida em tempo real de toda a parede do furo de toda a rocha. Então já 

tem mais de 5 milhões de medida, só nesses dois últimos anos de aquisição. 

 

O desenvolvimento da ferramenta de perfilagem gama gama teve como fonte a 

experiência do geólogo da VALE na indústria de óleo e gás e a interação com 

universidades e fornecedores. De acordo com o Gerente de Exploração Mineral de 

Ferrosos: 

  

Antes de eu vir para a VALE eu trabalhava no petróleo com essa ferramenta 

propriamente dita para furo de maior diâmetro, uma ferramenta muito 

maior, só que os furos de sondagem nossos são menores e eu vim com isso do 

petróleo e aqui a turma não utilizava e nem tinha essa ferramenta disponível 

no Brasil. Aí eu procurei a UFRJ e comecei a desenvolver isso com o meu 

orientador de mestrado. Aí, eu contratei outro geólogo para trabalhar 

comigo, pois entendemos que era importante e pedimos para a universidade 

desenvolver essa ferramenta junto com fabricantes dos Estados Unidos e 

Canadá, aí eles desenvolveram a ferramenta e trouxeram para testar. Nós 

testamos em 2004 na mina do Córrego do Feijão e os resultados foram bem 

interessantes, conseguia realmente medir a densidade da rocha.  

 

O desenvolvimento da perfilagem gama gama também contou com atividades de P&D e 

parceria com a UFRGS, especificamente sobre o uso da perfilagem para diagnosticar 

recuperação de testemunho. A aproximação entre a VALE e a UFRGS ocorreu porque 

durante pesquisas a papers sobre o assunto, segundo professor da UFRGS “um dos 

engenheiros da VALE que participava do desenvolvimento da ferramenta teve acesso a 

um paper publicado por nós e percebeu uma identificação de temas interessantes para 

ambos que resultaram na interação de P&D”. A interação de P&D permitiu que fossem 

realizadas medidas em tempo real do furo de toda a rocha, aumento no número de 

medições e melhor definição do tamanho da reserva. 
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Também, a partir dos anos 2000 a VALE iniciou atividades de pesquisa básica e P&D 

de classe mundial a partir de projetos colaborativos coordenados pela Australian 

Mineral Industries Research Association Limited (AMIRA) na área de prospecção e 

pesquisa mineral, especificamente para o desenvolvimento de metodologias e 

ferramentas de exploração mineral de caráter disruptivo. De acordo com a Gerente do 

CDM: 

Grande parte dos projetos colaborativos, onde participam muitos 

competidores, são realizados para resolver problemas onde as soluções são 

completamente desconhecidas, como por exemplo, um projeto de 

modelamento matemático de técnicas de inversão geofísica. 

 

Os projetos colaborativos via AMIRA facilitam o desenvolvimento dessas atividades, 

pois são acionados os melhores P&D do mundo para os projetos por meio da reunião e 

cooperação em áreas tecnológicas de interesse comum de mineradoras, fornecedores, 

siderurgias, universidades, institutos de pesquisa e outras organizações (Vale, 2011b). 

Exemplos de projetos colaborativos junto a AMIRA são apresentados no Quadro 32. 

 

Quadro 32. Exemplos de Projetos Colaborativos junto a AMIRA no período entre 1998 e 2010 
 
Geologically-Constrained Automatic and Interactive Interpretation of EM data: 3D-CDI 
Process Development & Calibration of AEM systems 
Tratava-se de um projeto colaborativo iniciado em 2002 que objetivou: 
-Desenvolver procedimentos de calibração e mapeamento condutor para minas (carvão ou 
outros bens minerais) superficiais 
-Gerar melhorias no EM Flow (software para mapeamento eletromagnético do subsolo) 
através do desenvolvimento de imagens e condutividade-profundidade precisas e métodos de 
interpretação, válidos para condutores limítrofes (é uma forma de manifestação 
eletromagnética) e particularmente para 3-D e alvos de profundidade abrupta. 
O projeto foi finalizado em 2009 e possuía parceiros como: CRC - Landscape Evolution and 
Mineral Exploration; DSTO; Geoscience Australia; Noranda Inc/Falconbridge Limited; Rio 
Tinto Exploration Pty Limited e Xstrata Copper Australia. 
 
Practical 3D EM Inversion for Exploration 
Trata-se de um projeto colaborativo iniciado em 2004. Este projeto buscou construir 
algoritmos de inversão 3D EM fáceis de usar, com base em premissas físicas apropriadas que 
produzem respostas úteis em tempos razoáveis. A estratégia básica é a de inverter 
diretamente para as propriedades de algumas unidades litológicas e os seus limites, em vez 
de inverter individualmente para as propriedades das dezenas de milhares de pixels que 
compõem estas unidades. O software inverte apenas estruturas que, na verdade, contribuem 
para a resposta EM medida. 
O projeto foi finalizado em 2008 e contava com os seguintes parceiros: Barrick Gold of 
Australia Limited, BHP Billiton Minerals Exploration, BP American Incorporated, British 
Geological Survey, Cameco Corporation, CVRD Inco Resources (Australia) Pty Ltd, De Beers 
Consolidated Mines, Defence Science & Technology Organisation, FUGRO Airborne Surveys, 
Geological Survey of Finland, Newmont Mining Corporation, OHM Ltd, Placer Dome Asia 
Pacific, Placer Dome Inc, Predictive Mineral discovery CRC, Spectrem Air Ltd, Sumitomo 
Metal Mining Co Limited, WMC Exploration. 

 
Fonte: AMIRA (2015) 
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Em 2006, com a aquisição da empresa Inco foi incorporado junto a VALE o Centro de 

Pesquisa da empresa adquirida Base Metals Technical Excellence Centre. Além disso, a 

VALE manteve parcerias com os centros de pesquisa Snolab e Vale Living with Lakes 

Centre. Com esses centros de pesquisa a VALE passou a realizar atividades de P&D 

básico e aplicado em tecnologia de exploração geológica para a criação de ferramentas e 

metodologias com grau de novidade mundial.  

 

No Canadá está localizada a gerência responsável pela gestão da tecnologia da área de 

prospecção e pesquisa mineral como um todo. Essa gestão está dividida em duas 

carteiras, uma são os projetos de exploração mineral e outra são os projetos de 

desenvolvimento de tecnologia em exploração que de acordo com Gerente do Centro de 

Desenvolvimento Mineral: 

 

[...] refere-se ao desenvolvimento de métodos de geofísica ou de pesquisa 

que vai realmente agregar às equipes de exploração, novas ferramentas que 

permitam ser mais competitivas no depósito. Há um laboratório focado no 

desenvolvimento de equipamentos de geofísica e de exploração. Então nós 

temos vários projetos em desenvolvimento no Canadá sobre sistemas de 

interpretação geológica, sobre geofísica e metodologias relacionadas. 

 

De acordo com Engenheiro Sênior “há vários projetos sendo desenvolvidos no Canadá 

relacionados a sistemas de interpretação geológica e novas metodologias, 

principalmente relacionados à pesquisa básica”. Entre os principais estudos 

desenvolvidos no local está o de um raro processo radioativo chamado neutrino-less 

double beta decay, que poderia explicar o desenvolvimento da matéria e do universo. 

Vinculadas a essa pesquisa outras pesquisas buscam, por exemplo, identificar e 

compreender partículas de matérias escuras deixadas pelo Big Bang. Os Centros de 

pesquisa possuem interações com universidades do mundo inteiro, a Universidade de 

McGill tem sido um dos principais parceiros. 

  

O Snolab (construído no interior de uma mina da VALE) serve como base de instalação 

para o sistema de monitoramento sísmico tridimensional PUPS (Polaris Underground 

Project at Snolab), que fornece informações detalhadas sobre atividades sísmicas para a 

indústria da mineração. Essas informações geotécnicas geradas pelo monitoramento 

ajudam a planejar escavações de minas profundas. De acordo com o pesquisador e 

diretor do laboratório Nigel Smith em uma publicação da Vale (2015a), “no Snolab há 
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diversas pesquisas que no futuro poderão ser aplicadas ao negócio da VALE e à 

mineração”. 

 

Em suma, durante o período entre 1998 e 2010 a VALE realizou atividades de: (i) 

aquisição de novas tecnologias de ponta; (ii) pequenas adaptações no sistema de gestão 

(Fel); (iii) de inovação baseadas em modificações na gestão da área de prospecção e 

pesquisa mineral; (iv) de inovação baseada em P&D junto a fornecedores e 

universidades para modificações e implementação de tecnologias existentes, como a 

gradiometria gravimétrica e a perfilagem gama gama; e (v) de inovação baseada em 

P&D básico e aplicado para o desenvolvimento de tecnologias disruptivas com grau de 

novidade mundial por meio de projetos colaborativos junto a AMIRA e nos centros de 

pesquisa no Canadá. 

 

Isso demonstra pela confrontação com a escala de mensuração de capacidades 

tecnológicas que a empresa manteve sua capacidade de produção avançada (Nível 2), de 

inovação básica (Nível 3) e intermediária (Nível 4) por meio da aquisição de tecnologia 

de ponta e das modificações na gestão, respectivamente. E, acumulou capacidade de 

inovação avançada (Nível 5) por meio do desenvolvimento de atividades de P&D junto 

a fornecedores e universidades e de liderança mundial (Nível 6) por meio do 

desenvolvimento de atividades de P&D de classe mundial e pesquisa básica. 

 

6.2.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 1998 e 2010 

 

Esta Seção apresenta o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre 1998 e 2010. O período foi marcado  

principalmente por mecanismos de aprendizagem baseados em treinamentos, 

consultoria, P&D com fornecedores e universidades, P&D básico e aplicado em 

projetos colaborativos, extinção da Docegeo, aquisição de centro de pesquisa no Canadá 

e criação do DITV. 

 

Arranjos organizacionais e consultoria 

Com a extinção da Docegeo as atividades de pesquisa e prospecção mineral foram 

incorporadas pela VALE. Para auxiliar na estruturação dos procedimentos desse novo 
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arranjo foi contratada uma empresa de consultoria e também foram realizadas consultas 

a publicações que relatassem processos de gestão em contextos similares. Esses 

mecanismos de aprendizagem combinados com esforços internos de integração do 

conhecimento adquirido externamente com a base de conhecimento já existente na 

empresa permitiram a consolidação da área de prospecção e pesquisa mineral de 

maneira incorporada a estrutura da VALE. Outras mudanças no arranjo organizacional 

ocorreram por meio da aquisição da empresa Inco. Sendo assim, a VALE incorporou o 

em 2006, o Centro de Pesquisa Base Metals Technical Excellence Centre e manteve os 

centros de pesquisa Snolab e Vale Living with Lakes Centre, no Canadá. Além disso, a 

VALE criou em 2009 o Departamento do Instituto Tecnológico VALE (DITV) para 

estimular o desenvolvimento de atividades de P&D que perpassa a área de prospecção e 

pesquisa mineral e se expande para além das fronteiras da firma (ver Quadro 33).  

 

Treinamentos 

Para aquisição de conhecimento a VALE realizou diversos treinamentos com 

universidades. Foram evidenciados treinamentos entre VALE e UFOP desde o ano de 

2006 e treinamentos entre VALE e UFRGS desde os anos 2000. O tema dos 

treinamentos com a UFOP envolvia geologia básica. Já com a UFRGS o tema dos 

treinamentos estava relacionado a avaliação de recursos minerais. Os treinamentos, em 

geral, eram de curta duração, aproximadamente uma semana. A frequência destes cursos 

era semestral e ocorreram de forma contínua até 2012. Com a UFOP também foram 

criados cursos técnicos em sondagem. Além disso, internamente foram realizados 

treinamentos internos sempre que há novos colaboradores na empresa referente ao 

método Fel. 

 

Dentro da metodologia Fel há uma preocupação com a codificação ou registro de todo o 

conhecimento desenvolvido durante as atividades de prospecção e pesquisa mineral e no 

compartilhamento desse conhecimento. De acordo com o Diretor de Projetos Minerais: 

 

Existe muito registro desse conhecimento, por exemplo, a questão das fases, 

dos gates do Fel são procedimentos muito bem marcados e documentados 

que a gente dá o treinamento inclusive. Quando chega um novo empregado 

ele é treinado nessa metodologia. Está documentado o tamanho mínimo de 

um projeto, de um depósito, isso faz parte do ciclo de planejamento 

estratégico. O total do ciclo é documentado, tem procedimento e o resultado 

ele é disseminado para a equipe também. 
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Auditorias independentes e diversidades do conhecimento dos colaboradores 

Além disso, neste período, as auditorias independentes e a diversidade dos 

colaboradores da VALE que vem de Escolas diferentes foram fundamentais para a 

aquisição e combinação de diferentes conhecimentos, por exemplo, a contratação de 

geólogo oriundo da indústria de óleo e gás que adaptou e implantou novas tecnologias 

de pesquisa e prospecção mineral. De acordo com Diretor de Projetos Minerais: 

 

Ações que foram muito importantes para a aprendizagem é a prática de 

auditorias independentes e a diversidade de conhecimento. Nossos 

colaboradores vêm de escolas de engenharia diferentes, de universidades, 

pós-graduação em locais diferentes e a auditoria externa independente é de 

bom nível. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito e a minha equipe 

continua aprendendo muito com os auditores. O auditor é consultor porque 

quando é uma auditoria amigável, ele vem aponta os problemas e te ensina a 

corrigir, isso fez o grupo melhorar muito.  

 

Buscando manter a diversidade de conhecimento entre os colaboradores há incentivos à 

pós-graduação em diferentes escolas. De acordo com o Diretor de Projetos Minerais “já 

mandamos colaboradores estudarem na França, nos Estados Unidos e na UFRGS”. 

Também, a fase de atividades de prospecção e pesquisa mineral em minérios 

diversificados no período anterior, na época da Docegeo, criou as bases de 

conhecimento para o desenvolvimento da capacidade da empresa em trabalhar com 

diferentes bens minerais e ter uma diversidade de conhecimento.  
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Quadro 33. A concepção do Departamento do Instituto Tecnológico Vale (DITV) 

 
O DITV foi criado para levar a VALE a superar os padrões consagrados de excelência em 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e expandir as atuais fronteiras de pesquisa tecnológica 
conduzidas pela empresa. De acordo com Gerente do DITV: 
 

O modelo não é centralizado, é um modelo híbrido, sendo que nem todas as 
iniciativas de P&D e inovação passam pelo DITV. A nossa diretoria não é focada em 
um negócio, é focada em todos. Então, o DITV faz parceria com o centro de pesquisa 
no Canadá, com o CDM, com o CTF e com outras áreas de P&D. Qualquer área de 
engenharia pode ter seu P&D. As áreas são totalmente independentes, elas têm os 
seus projetos de pesquisa em andamento, em parceria ou não, independente da 
gente.   

 
A Diretoria foi criada dentro da estrutura corporativa para ser a área que pensasse 
estrategicamente e de forma transversal nos negócios a tecnologia. Dentro da estrutura do 
DITV há uma área de inteligência tecnológica e propriedade intelectual que realiza a 
prospecção de tendências tecnológicas em bancos de artigos e patentes e o monitoramento 
de competidores. De acordo com Gerente de Parcerias e Projetos de P&D: 
 

Eles fazem trabalhos de mega tendências, tecnológicos, eles fazem trabalhos de 
cenário, eles têm esse foco. Área de propriedade intelectual atende a todas as 
unidades da Vale, cuidando e fazendo a gestão de todas as patentes, marcas, 
registros de software, etc. Então ela tem todo esse controle hoje, isso é centralizado. 
Além dessa gerência, a gente tem uma gerência, que historicamente era separada e 
hoje está unificada. É a gerência de gestão de parcerias e projetos de P&D, antes era 
separada, uma gerência cuidava só das parceiras e fomentos e a outra gerência era 
gestão de tecnologia e projeto de P&D, agora juntou. 

 
Um dos papeis do DITV é coordenar o comitê de tecnologia da VALE, formado por diretores 
que possuem envolvimento com tecnologia por meio de subsídios para as reuniões. O comitê 
encontra-se de dois em dois meses. De acordo com Gerente de Parcerias e Projetos de P&D: 
 

Teoricamente é um comitê estratégico de tecnologia da VALE, onde os projetos 
prioritários, estratégicos, as definições de temas estratégicos de pesquisa são 
definidos. Ele funciona desde 2010, então a gente dá esse suporte. E aqueles 
projetos que esse comitê seleciona, identifica como importantes, estratégicos, para a 
empresa, eles ficam sob nossa responsabilidade, do ponto de vista de orçamento. Há 
uma pessoa do DITV que acompanha esses projetos e tem a responsabilidade de 
reportar a esse comitê o andamento desses projetos, mas esses projetos não nascem 
com a gente, eles nascem nas áreas. Então, essa área continua como a área 
responsável pela execução. A área continua coordenando o projeto e a gente faz uma 
cogestão, acompanha, facilita, apoia, só que o orçamento fica blindado, essa área ela 
não pode mexer nesse orçamento porque esse orçamento está com a gente.  

 
O acompanhamento e a vinculação do orçamento dos projetos selecionados pelo comitê de 
tecnologia pelo DITV foram ações realizadas para evitar que diante de uma situação adversa 
nas áreas esses projetos não fossem abandonados. Além desses projetos selecionados pelo 
comitê há outros dois tipos de projetos de P&D que atendem os diferentes negócios. O 
primeiro refere-se a projetos que se originaram de uma necessidade, de uma demanda da 
uma área ou de uma diretoria operacional e que não têm orçamento para executar o projeto 
dentro da própria diretoria. Neste caso, há um processo de seleção de projetos que ocorre 
anualmente. Neste caso o DITV além de financiar o projeto 100% ou parte dele, auxilia na 
identificação de parceiros para a execução do projeto. O segundo refere-se a projetos que 
vieram de negociação de fomento como parcerias com o CNPq, com as Fundação e de 
Amparo a Pesquisa (FAPs). Nestes casos, há uma participação de 50% da VALE e 50% do 
parceiro no financiamento de projetos. De acordo com Gerente de Parcerias e Projetos de 
P&D: 
 

Esses são os projetos que a gente chama de projetos de edital. A VALE seleciona 
alguns temas, é feita uma chamada de projetos e as universidades e centros de 
pesquisa submetem trabalhos e a gente participa de um processo de seleção dos 
projetos, aí uma vez aprovado, eles são contratados e hoje a gente tem na carteira 
mais de cem projetos desse tipo [2012]. 

 

Fonte: Elaboração da autora com bases nas evidências da pesquisa 
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P&D básico e aplicado 

Com os centros de pesquisa e a criação do DITV a VALE passou a mecanismos de 

aprendizagem baseados em P&D básico e aplicado para aquisição e geração de 

conhecimento. Por exemplo, a VALE participa de um grupo que realiza atividades de 

P&D básico e aplicado em geoestatística avançada no Canadá. De acordo com Diretor 

de Projetos Minerais: 

 

Nós participamos de um programa junto com competidores, parceiros da 

indústria onde financiamos um grupo de geoestatística avançada no Canadá, 

na Universidade de McGill. Então através desse grupo a gente tem acesso a 

alguns profissionais diferenciados e alguns trabalhos de ponta. Isso a gente 

faz junto com a BHP, Anglo, é a única parceria que a gente tem 

competidores. 
 

 

Nos centros de pesquisa canadenses os mecanismos de aprendizagem baseados em P&D 

básico e aplicado referem-se a tecnologias de exploração geológica para a criação de 

ferramentas e metodologias e sistemas de interpretação geológica. Também foram 

identificados mecanismos de aprendizagem baseados em P&D aplicado em parceria 

com universidades brasileiras como a UFRGS sobre melhoria no uso da perfilagem 

gama gama. Mecanismos de aprendizagem baseados em P&D básico também foram 

utilizados junto a AMIRA para o desenvolvimento de metodologias e ferramentas de 

exploração mineral de caráter disruptivo, como por exemplo, um projeto que buscou 

construir algoritmos de inversão 3D EM. 

 

Portanto, neste período os mecanismos de aprendizagem utilizados pela VALE se 

apresentam mais complexos que no período anterior, com um aumento no número de 

parceiros envolvidos e onde o papel da VALE é mais ativo na utilização desses 

mecanismos que passam a ser predominantemente baseados principalmente em 

consultoria, P&D aplicado e P&D básico. De acordo com modelo do Quadro 3 em 

parte, foram evidenciados mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais como a 

aquisição do centro de pesquisa e as atividades de P&D básico e aplicado realizados 

internamente nos centros de pesquisa. E mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais para aquisição de conhecimento como contratação de expertise, 

treinamentos, auditorias, consultorias e cursos de longa duração (pós-graduação) 

envolvidos por fluxos de conhecimento unidirecionais do parceiro para a VALE. Outros 
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mecanismos interorganizacionais envolvidos por fluxos de conhecimento bidirecionais 

evidenciados neste período e não relatados no período anterior foram P&D aplicado e 

P&D básico. 

 

6.2.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

1998 e 2010 

 

Esta Seção aborda as principais implicações geradas pela acumulação de capacidades 

tecnológicas para a performance competitiva durante o período entre 1998 e 2010. As 

implicações se refletiram (i) no desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios; (ii) 

no desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança; (iii) em implicações 

para novos negócios; e (iv) implicações para a geração de conhecimento para além das 

fronteiras da empresa. 

 

Desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança 

No que tange a implantação de novas tecnologias, particularmente a implementação da 

sala virtual resultou em uma melhor interpretação das informações geológicas. De 

acordo com o Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

Na  sala de realidade virtual, a gente vê todo o nosso banco de dados em 3D, 

todas as possibilidades de pesquisa. Isso para planejamento e pesquisa de 

obra de engenharia é muito bom, é uma visão 3D de tudo que está 

acontecendo, ajuda a gente a fazer um gerenciamento melhor. 

 

Já a implementação de sondas hidráulicas implicaram em maior segurança dos 

colaboradores e maior perfuração de sondagem - as sondas anteriores perfuravam entre 

50 e 80 metros, as sondas hidráulicas implementadas perfuram entre 500 a 1000 metros. 

Além disso, de acordo com Gerente de Planejamento da Produção de Ferrosos, “quando 

há perfuração a 1000 metros você vai até a rocha mãe. Se há 30 anos tivéssemos furos 

de sonda que fossem a 1000 metros estaríamos utilizando muito melhor as minas”. 

Além disso, segundo o Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

Na sonda mecânica você precisa de três pessoas trabalhando e você tem 

trabalho em altura. Na sonda hidráulica você só precisa de duas pessoas 

trabalhando e não tem altura, além de ser uma tecnologia muito melhor. E 

aí, com isso nós começamos a ficar de olho na sonda hidráulica, menos 
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gente em campo, menos risco de acidentes. E em 2012, nós começamos a 

forçar a barra das empresas para entrar com mais sondas hidráulicas.  

 

Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

Em termos de desempenho inovativo e seus benefícios, a adaptação e implementação da 

gradiometria gravimétrica trata-se de uma inovação que possibilitou um melhor 

direcionamento de sondagem e de definição da massa do depósito.   

 

Outra implicação da gradiometria gravimétrica é que sua implantação foi muito menos 

custosa do que em outras empresas principalmente devido ao seu desenvolvimento ter 

sido realizado em conjunto entre a VALE e o fornecedor americano. De acordo com o 

Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

No meu pós-doutorado eu realizei uma comparação do sistema de 

gradiometria gravimétrica da VALE com o da BHP australiana. Isto está 

sendo publicado na Geophisics. Além da diferença técnica, que aqui na Vale 

é muito melhor, a BHP investiu US$ 120 milhões no equipamento deles e nós 

investimos zero. Nós pegamos o que estava sendo feito no mercado, por uma 

empresa americana e sentamos juntos e começamos a desenvolver juntos sem 

botar nenhum dinheiro, testando nas nossas áreas. E aí fizemos a cobertura 

sem custo de desenvolvimento. E a BHP não, ela bancou o desenvolvimento 

durante 10 anos do equipamento. E agora a Rio Tinto está fazendo a mesma 

coisa com o equipamento, já gastou US$ 140 milhões. 

 

Vinculada a gradiometria gravimétrica, foi desenvolvida e implementada a perfilagem 

gama gama que possibilitou a medida em tempo real da parede dos furos de sondagem e 

permitiu o aumento das medições de sondagem. 

 

Junto à perfilagem gama gama, foi desenvolvido um campo de calibração para garantir 

a qualidade da ferramenta. De acordo com o Gerente de Exploração Mineral de 

Ferrosos: 

 

Então, como a gente tem uma veia muito forte de ciência para garantir que a 

ferramenta estava lendo a densidade certa da rocha nós construímos um 

campo de calibração no CTF que são blocos de calibração com a densidade 

controlada pelo IPT [Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo] esse 

campo de calibração que nós fizemos, toda ferramenta de perfilagem ela 

entra lá e é calibrada. Ou seja, eu garanto para qualquer auditor que vier 

que a densidade medida pela ferramenta é a densidade real da rocha porque 

eu tenho um campo de calibração certificado pelo IPT.  
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O gerente de Exploração Mineral de Ferrosos ainda explica que há uma patente 

relacionada ao campo de calibração e compara as atividades o modelo de mensuração 

de densidade de rochas da VALE com os competidores australianos: 

  

O mais interessante é que os australianos não têm isso. Eles não têm um 

campo de calibração que garanta a eles a densidade medida. Eles 

explicaram que eles pegam uma amostra de cimento onde eles fazem o 

deslocamento de volume, normal, tiram a densidade, jogam dentro do furo e 

jogam a ferramenta de perfilagem dentro, essa é a calibração que eles fazem. 

Muito precária. Aí eu até falei assim, vocês podem usar nosso campo de 

calibração, pagando pela nossa patente. Nesse ponto eles estão atrás, nós 

pensamos primeiro. Aí, essa é a parte de perfilagem, então essa foi uma 

evolução, um salto tecnológico bem grande. 

 

Também, as modificações implantadas no modelo de gestão tanto das atividades de 

prospecção e pesquisa mineral como um todo quanto para a metodologia de 

desenvolvimento e implantação de projetos de capital permitiram um maior alinhamento 

dos fluxos de oportunidade com os negócios da empresa o que melhorou a qualidade do 

portfólio das atividades de pesquisa e prospecção bem como permitiu redução no tempo 

e custo de implantação e desenvolvimento de um projeto. 

 

Implicações para novos negócios 

O desenvolvimento da perfilagem gama gama estimulou a entrada de uma nova empresa 

para atuar no Brasil. De acordo com Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

Diante dos bons resultados dos testes, nós precisávamos desenvolver uma 

empresa para prestar esse serviço para a gente aqui no Brasil. Inclusive em 

2009 tivemos um concurso interno na VALE chamado Inova Vale, nós 

cadastramos esse trabalho científico e entre oito mil propostas nós 

ganhamos como a melhor ideia a ser desenvolvida pela VALE. O desafio, 

então, era implementar em um ano. Nós conseguimos, trouxemos uma 

empresa de fora que fez a ferramenta e hoje está prestando serviço para nós 

e por isso que hoje nós temos mais de cinco milhões de medidas. Saímos de 

mil para cinco milhões de medidas. Além disso, agora erramos menos em 

termos de definição do tamanho da reserva. Nós fazemos uma leitura 

contínua e real. 

 

Outra implicação da perfilagem gama gama foi o desenvolvimento de um campo de 

calibração para garantir a qualidade da ferramenta. De acordo com o Gerente de 

Exploração Mineral de Ferrosos: 
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Então, como a gente tem uma veia muito forte de ciência para garantir que a 

ferramenta estava lendo a densidade certa da rocha nós construímos um 

campo de calibração no CTF que são blocos de calibração com a densidade 

controlada pelo IPT [Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo] esse 

campo de calibração que nós fizemos, toda ferramenta de perfilagem ela 

entra lá e é calibrada. Ou seja, eu garanto para qualquer auditor que vier 

que a densidade medida pela ferramenta é a densidade real da rocha porque 

eu tenho um campo de calibração certificado pelo IPT.  

 

O gerente de Exploração Mineral de Ferrosos ainda explica que há uma patente 

relacionada ao campo de calibração desenvolvida para garantir a qualidade da 

ferramenta. De acordo com o Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos: 

 

Então, como a gente tem uma veia muito forte de ciência para garantir que a 

ferramenta estava lendo a densidade certa da rocha nós construímos um 

campo de calibração no CTF que são blocos de calibração com a densidade 

controlada pelo IPT [Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo] esse 

campo de calibração que nós fizemos, toda ferramenta de perfilagem ela 

entra lá e é calibrada. Ou seja, eu garanto para qualquer auditor que vier 

que a densidade medida pela ferramenta é a densidade real da rocha porque 

eu tenho um campo de calibração certificado pelo IPT.  

 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

As atividades de P&D relacionadas à perfilagem gama gama resultaram em implicações 

para a geração de conhecimento como teses de doutorado e publicações de artigos 

científicos, além da formação de pesquisadores. 

 

6.3 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EM 

PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL NO PERÍODO ENTRE 2011 E 2015 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associado na área de prospecção e pesquisa mineral no período entre 2011 e 

2015. 

 

A Seção 6.3.1 apresenta as condições organizacionais do período. A Seção 6.3.2 

demonstra que ao longo do período anterior a empresa acumulou capacidades 

tecnológicas de inovação avançada e de liderança mundial. Porém, a partir de 2013 a 

empresa demonstra um enfraquecimento nos esforços de aprendizagem que suportam o 

estoque de conhecimento envolvido na capacidade tecnológica de inovação avançada 

(Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6). Ao longo do período a empresa: (i) realiza 
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descontinuidades em projetos de P&D e pesquisa básica; (ii) reduz corpo de experts no 

centro de pesquisa canadense; e (iii) adquire uma visão de curto prazo para as atividades 

de prospecção e pesquisa mineral levando a um processo de definhamento das 

capacidades tecnológicas construídas de inovação avançada e de liderança mundial. 

 

A Seção 6.3.3 demonstra que os mecanismos de aprendizagem que suportaram o 

acúmulo de capacidades tecnológicas. Por fim, a Seção 6.3.4 demonstra as implicações 

geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas para a performance competitiva 

da empresa.  

 

6.3.1 Condições Organizacionais 

 

A empresa inicia 2011 com a estratégia do período anterior voltada para a diversificação 

e para a internacionalização. Em meados de 2011, há uma mudança na liderança da 

empresa e a partir daí surge um novo cenário de mercado baseado na redução do preço 

do minério de ferro e da demanda. Diante disso, a VALE desenha uma nova estratégia 

voltada para o fortalecimento e foco das atividades e negócios de alta rentabilidade, 

particularmente minério de ferro. Essa mudança na estratégia é evidenciada 

comparando-se a estratégia de negócio publicada no relatório anual de 2010 e 2012: 

 

[2010] Nossa visão é ser a maior empresa de mineração do mundo, por 

capitalização de mercado, e superar os padrões consagrados de excelência 

em pesquisa, desenvolvimento, implantação de projetos e operação dos 

negócios. Queremos aumentar a nossa diversificação geográfica e de 

produtos e nossa capacidade logística. O minério de ferro e o níquel 

continuarão a ser nossos principais negócios, enquanto aumentamos a nossa 

capacidade de produção de cobre, carvão e nutrientes de fertilizantes. Para 

aumentar a nossa competitividade, continuaremos a investir em ferrovias, 

terminais portuários, portfólio de frete marítimo e na nossa capacidade de 

geração de energia [Grifo do autor]. 

 

[2012] Nossa visão é ser a empresa de recursos naturais global número um 

em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas. 

Estamos comprometidos em investir apenas em ativos de classe mundial, 

com vida útil longa, baixo custo, expansíveis e de alta qualidade, capazes 

de criar valor através dos ciclos. Temos como objetivo manter nossa posição 

de liderança no mercado global de minério de ferro e crescer através de 

nossos ativos de classe mundial, alocação de capital disciplinada e custos 

menores. [...] Suspendemos também nossas operações de ativos em resposta 

às condições do mercado e alienamos os ativos que consideramos não serem 

estratégicos ou para otimizar a estrutura de nossa carteira de negócios 

[Grifo do autor]. 
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A mudança na estratégia em virtude das pressões do mercado teve impactos diretos nas 

atividades inovadoras da empresa. Isso pode ser inicialmente evidenciado pelo 

comportamento das despesas em P&D, publicados nos relatórios anuais
12

: 

 

[2011 em comparação a 2010] As despesas com pesquisa e desenvolvimento 

aumentaram 90,7%, refletindo um aumento substancial no alcance de nossas 

atividades de exploração mineral e no número de projetos em 

desenvolvimento. 

 

[2012 em comparação a 2011] As despesas com pesquisa e desenvolvimento 

diminuíram 11,7%, refletindo o foco em nossos projetos de exploração mais 

promissores e um número menor de projetos sob estudo ativo devido à 

diminuição significativa nos gastos com estudos de viabilidade e outros 

estudos para novos projetos e exploração mineral, enquanto as despesas com 

o desenvolvimento de novos processos e melhorias tecnológicas 

aumentaram. A alteração reflete nosso foco renovado em oportunidades de 

crescimento a longo prazo. 

 

[2013 em comparação a 2012] Em 2013, as despesas com pesquisa e 

desenvolvimento diminuíram 45,3%, o que reflete a redução de nosso 

portfólio de projetos e o fechamento de determinadas atividades de 

exploração. 

 

[2014 em comparação a 2013] Em 2014, as despesas com pesquisa e 

desenvolvimento diminuíram 8,4%, à medida que concentramos nossa 

pesquisa nos projetos nas áreas industriais e na pesquisa voltada para a 

produtividades. A desvalorização do real em relação ao dólar americano 

também contribuiu para a diminuição. 

 

 

Portanto, especialmente a partir de 2013 a estratégia desenhada em meados de 2011 

começa a se efetivar e permear a empresa. Em termos do reflexo dessa mudança na 

estratégia nas atividades de inovação como um todo na VALE a Gerente de Cooperação 

do DITV afirma: 

 

Quando o DITV foi criado em 2009, nosso interesse era projetos transversais 

e disruptivos. Isso estava dentro dos critérios de seleção de projetos que a 

gente ia apoiar. Isso fazia parte do critério. Acontece que a empresa foi 

mudando, mudou a presidência, mudou toda a sua estrutura, o contexto, o 

mercado mudou. Então hoje isso não é mais prioridade. A gente não está 

olhando mais só o longo prazo, a gente busca equilibrar mais isso e atender 

primordialmente o curto prazo. Resultados mais imediatos e rápidos. Mas a 

gente tem ainda alguns projetos dessa natureza, de mais longo prazo, que a 

gente está testando a viabilidade ainda do conceito da tecnologia. 

 

                                                 
12

 Fonte: Vale (2011a); Vale (2012c); Vale (2013b); Vale (2014a) e Vale (2015b) 
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Sendo assim, da constituição do DITV em 2009 até 2013, o foco estava para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa básica e P&D em parceria principalmente 

com universidades. Porém, a partir de 2013 a diretoria começou a migrar para um 

modelo voltado para o desenvolvimento com parcerias empresa-empresa com foco em 

atividades inovadoras relacionados à redução de custos no curto prazo. Portanto, de 

acordo com Engenheiro Sênior: 

 

Na gestão do Roger Agnelli [2001-2011] o futuro da Vale era não mais ser 

uma empresa de mineração. Já a estratégia da era Murilo Ferreira [a partir 

de 2011] é a Vale é um empresa de mineração. Então, essa foi a principal 

mudança na estratégia, antes era diversificar nos negócios, agora é 

concentrar no negócio de mineração, esse é o nosso negócio, não outro mais 

e principalmente minério de ferro. Aí o foco é em ativos de classe mundial, 

todos aqueles pequenos negócios que foram adquiridos foram todos 

passados a frente. 

 

Sobre os projetos para a criação dos ITVs (ITV Energia, ITV Mineração e ITV 

Desenvolvimento Sustentável) iniciados no período anterior o Engenheiro Sênior do 

DITV destaca que a partir de 2011 houve mudanças na estruturação e modelo de 

funcionamento dos mesmos: 

 

O ITV de Energia foi suprimido logo no início quando o Murilo chegou 

[meados de 2011]. Não só o ITV Energia, mas todos os negócios e 

investimentos relacionados a área de energia. Antes de 2011 a estratégia da 

empresa era ver a energia como negócio, após 2011 a energia passa a ser 

uma área de suporte e não mais negócio. Também, Antes os ITVs faziam 

P&D em problemas do amanhã. Atualmente [após 2012] os ITVs tem se 

preocupado com problemas de hoje. E os Centros de Pesquisa e as áreas de 

negócios que trabalhavam com P&D de hoje, atualmente focam em serviços 

tecnológicos. 

 

Além da área de energia, outros negócios que surgiram a partir da estratégia de 

diversificação da empresa foram suprimidos a partir de 2012. De acordo com 

Engenheiro Sênior do DITV: 

 

Tinham as iniciativas da área de energia que eram muito diversificadas, não 

só com a iniciativa de P&D do ITV energia que era em São José dos 

Campos, mas tinha biotecnologia, tinha as empresas de base tecnológicas 

que era a Vale Soluções Energéticas. Tinha a TecnoRed que trabalhava com 

um novo forno, era uma tecnologia de indução do minério de  ferro, uma 

redução direta que transformava qualquer sucata em minério de ferro. Como 

era visto como uma ameaça, a VALE ia lá e comprava o negócio, era uma 

estratégia. Quanto ao Centro de Biotecnologia, a VALE tinha um 

departamento enorme e isso tudo devagar foi se enxugando. 
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Portanto, este período é marcado por um período de transição de um contexto 

organizacional baseado em uma estratégia voltada para a internacionalização e 

diversificação da empresa para novos negócios para um contexto organizacional voltado 

para uma estratégia de foco das atividades em negócios de alta rentabilidade, 

particularmente minério de ferro. 

 

6.3.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 2011 e 2015 

 

A entrada nos anos de 2010, inicialmente, envolveu a continuidade do desenvolvimento 

das atividades tecnológicas de inovação baseadas em P&D aplicado e P&D básico. 

Porém, a partir de 2013, a empresa começou a demonstrar um enfraquecimento nos 

esforços de aprendizagem e nas atividades tecnológicas inovadoras.  

 

No que tange às atividades de inovação relacionadas a P&D aplicado, neste período foi 

iniciado um projeto de P&D entre a VALE, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

(ITA) e o fornecedor AGX relacionado a VANTs (veículos aéreos não tripulado) ou 

RPA (remotely piloted aircraft). O Geólogo Sênior detalha as atividades do projeto: 

 

A primeira parte do projeto nós chamamos de estruturante que é trazer essa 

tecnologia VANT para fazer uma comprovação, selecionar aeronave, como 

utilizo, qual a qualidade da informação, quais são as aplicações que posso 

fazer de forma que você consiga construir uma base tecnológica, depois você 

vai agregando novas tecnologias. Aqui em cima, por exemplo, vou fazer uma 

geofísica, colocar no avião, primeira coisa, como voa o avião, primeira 

coisa tenho que saber como voa o avião, quais as condições dele, ele voa 

com capacidade de carga, como eu controlo, qual a qualidade de informação 

que ele coleta, isso vale tanto para uma análise topográfica, fazer um 

aerolevantamento, fazer uma fotografia ou fazer um geofísico. Depois que eu 

já entendi tudo do avião como operar, como planejar a missão, então a 

partir dessa base eu começo a desenvolver as aplicações especificas. 

Baseando-se nessa tecnologia VANT eu decido, por exemplo, fazer geofísica 

então eu preciso pegar esse avião e colocar em tipo de sensor específico, 

captar as informações, utilizando um sistema de transmissão de dados 

específico que foi desenvolvido em determinada fase do projeto. É como 

building box, você vai agregando tecnologias então você reduz seu tempo, 

seu risco e seu custo no desenvolvimento, é assim que vamos trabalhando. 

 

Neste projeto de P&D a AGX tinha o papel de fornecedora dos aviões, do sistema de 

controle e do processamento de imagem. O ITA trabalhou junto melhorando o sistema 

de controle dos VANTs, a parte de operação, planejamento e processamento das 



172 

 

 

 

informações. A VALE contribuiu com a sua expertise principalmente em termos de 

desenvolvimento metodológico para a aplicação.  

 

Além dessas atividades de P&D foram identificados em 2012 outros nove projetos de 

P&D realizados pela VALE em parceria com universidades brasileiras na área de 

prospecção e pesquisa mineral. Esses projetos foram realizados por meio de chamadas 

públicas e contaram com fomento da VALE e do governo federal e estadual. O Quadro 

34 exemplifica um desses projetos realizado em parceria com a Universidade de Brasília 

(UnB), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e a Figura 166 demonstra as atividades de P&D realizadas em parceria com 

universidades brasileiras em 2012, não apenas para a área de prospecção e pesquisa 

mineral, mas para a VALE como um todo. 

 

Quadro 34. Projeto de P&D: Geração de modelos prospectivos para minério de ferro na Província 

Mineral de Carajás 

 
O projeto “Geração de modelos prospectivos para minério de ferro na Província Mineral de 
Carajás” é um projeto desenvolvido pela Universidade de Brasília (UnB), em parceria com a 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
VALE para analisar e caracterizar o minério de ferro na Província Mineral de Carajás. 
O Projeto tem como principal objetivo criar parâmetros previsionais para a proposição de 
guias prospectivos para a exploração do minério de ferro através de um enfoque 
multimetodológico. A pesquisa está centrada no desenvolvimento de métodos de aquisição e 
processamento de dados geofísicos, propriedades físicas de rochas, espectroscopia de 
reflectância, sensores remotos e integração de dados, que resultarão em modelos 
prospectivos que apoiarão a tomada de decisão na exploração do minério de ferro. A partir 
deste enfoque multimetodológico, através da análise de dados oriundos de diversas fontes e 
do desenvolvimento de novas ferramentas de análise e integração, pretende-se criar 
parâmetros previsionais que contribuam de forma efetiva na exploração do minério de ferro no 
Brasil. De acordo com Vale (2012b:16) 
 

“Para o desenvolvimento do projeto foram adquiridos equipamentos 
tecnológicos essenciais ao projeto, contribuindo para o avanço do 
conhecimento científico nesta temática. Além disso, o projeto contribuiu 
para a formação e qualificação de pessoas da área. Além dos benefícios 
para a empresa, ressalta-se que a pesquisa é uma oportunidade para os 
alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado aplicarem as técnicas 
aprendidas em sala de aula e também para profissionais da indústria se 
especializarem. Por exemplo, o gestor Luciano Assis da VALE está 
desenvolvendo a sua dissertação de Mestrado como membro da equipe de 
pesquisa. As atividades de P&D do projeto têm favorecido o processo 
produtivo, mitigando impactos ambientais e gerando uma rede de 
estudiosos e profissionais capacitados aos desafios da indústria”. 

 
Fonte: Vale (2012b) 
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Figura 16. Atividades de P&D entre VALE e universidades brasileiras em 2012 
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa
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Outras atividades de inovação baseada em P&D aplicado foram identificadas junto a 

UFRGS. Por exemplo, em 2012 foi iniciado um projeto que busca desenvolver novos 

métodos geoestatísticos aplicados à estimativa de variáveis composicionais em 

depósitos minerais. Além desse projeto, de acordo com professor da UFRGS: 

 

Em parceria com a VALE nós desenvolvemos uma metodologia para a 

modelagem geometalúrgica de depósitos de minério de ferro. O resultado 

está sendo usado sistematicamente pela VALE desde 2014. Eu diria que essa 

é uma grande inovação porque não existia nada em geometalurgia que é 

uma área moderna dentro da área de modelagem de recursos minerais. 

Fizemos o processo metodológico todo desenvolvido do zero. 

 

Outro projeto relacionado à P&D aplicado junto a UFRGS refere-se a dados 

computacionais multivariados que foi finalizado em 2014. Como resultado, o projeto 

desenvolveu um programa computacional que leva em consideração uma série de 

metodologias realizadas em geoestatística. De acordo com professor da UFRGS: 

 

Isso gerou um produto final que é uma metodologia automatizada através do 

código chamado simulação random walk, nós publicamos os resultados. Em 

2015 começaremos a treinar o pessoal de geologia de curto prazo porque 

para usar essa metodologia não adianta apenas apresentar as telas do 

programa, a pessoa tem que saber o que está acontecendo aqui. E para 

entender o que está acontecendo aqui tem que ter um conhecimento em 

geoestatística apurado para poder compartilhar isso. É um método inovador, 

melhor do que os métodos anteriores, mais rápido e mais eficiente. 

Publicamos, desenvolvemos o software e está rodando. O problema é fazer a 

disseminação, fazer todo mundo usar. 

 

A metodologia já está sendo usada, porém não em todas as operações. Sendo assim, é 

esperado iniciar um mestrado em parceria entre a VALE e a UFRGS que servirá de 

treinamento e capacitação para o uso dessa nova metodologia. Portanto, de acordo com 

professor da UFRGS “inventamos a metodologia, desenvolvemos, testamos e 

implementamos computacionalmente. Só não foi disseminada para todos os cantos da 

empresa, essa é a missão agora”.  

 

No que tange a atividades de P&D básico e aplicado, neste período foram evidenciados 

cinco projetos colaborativos de pesquisa com a AMIRA na área de prospecção e 

pesquisa mineral, principalmente relacionado ao desenvolvimento de metodologias e 

ferramentas de exploração mineral a partir de 2010. São eles “West African Exploration 
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Initiative – Stage 2”,  “Predictive Geochemistry in Areas of Transported Overburden 

II”, “Enhanced Geochemical Targeting in Magmatic-Hydrothermal Systems” e 

“Building the Global Encyclopedia of Ore Deposits”.  

 

Os projetos colaborativos promovem e facilitam atividades de P&D para apoiar o 

desenvolvimento da indústria mineral. O seu objetivo é facilitar e viabilizar o 

desenvolvimento tecnológico de seus membros acionando o melhor P&D do mundo 

para os projetos e provendo um fórum para a indústria se reunir e cooperar em áreas 

tecnológicas de interesse comum (Vale, 2011b). Exemplos de projetos colaborativos são 

explanados no Quadro 35. 

 

Porém, apesar das atividades de P&D básico e aplicado terem sido demonstradas no 

período. É evidenciada redução das atividades de produção e de inovação na área de 

prospecção e pesquisa mineral. Por exemplo, foi reduzida a intensidade das atividades 

evidenciadas no período anterior de P&D básico e aplicado em tecnologia de exploração 

geológica para a criação de ferramentas e metodologias realizadas nos centros de 

pesquisa no Canadá. De acordo com Engenheiro Sênior: 

 

O grupo no Canadá que investigava ferramentas de exploração encolheu nos 

últimos anos [a partir de 2013] porque você realmente demonstrar um 

método novo ou uma ferramenta nova não é trivial. Essas tecnologias 

impactam muito na cadeia e não é core business da empresa. Você tem 

várias empresas de geofísica ao redor do mundo que estão à frente, nós 

aplicamos geofísica. Então foram reduzidos os projetos na área. 
 

Além disso, as atividades de pesquisa geológica exploratório da VALE ao longo de 

2010 também foram reduzidas. A Figura 17 demonstra a ampliação no número de 

países com pesquisa geológica ao longo do período entre 2003 e 2011 e a rápida 

redução desse número no período entre 2011 e 2014, de mais de 20 para menos de 10 

países. Em outras palavras há claramente uma mudança de um ciclo expansionista para 

um ciclo de foco. De acordo com Diretor de Projetos Minerais: 

 

Houve um ciclo da Vale que era expansionista de 2002 a 2008/2009. A gente 

estava num ciclo de abrir muitos países tanto em termos de bens minerais 

como de países. Depois da crise de 2008 isso deu uma parada e a partir de 

2010 foi o contrário, foco.  Então, nós estamos num ciclo agora de redução 

de expansão, então claro que a prioridade muda e as atividades da área são 

enfraquecidas. 
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Quadro 35. Exemplos de Projetos colaborativos junto a AMIRA a partir de 2010 
 
Enhanced Geochemical Targeting in Magmatic-Hydrothermal Systems 
Esta iniciativa iniciou em junho de 2011, com base na investigação desenvolvida no âmbito 
AMIRA P765A, conhecido como “caixa de ferramentas do explorador de distritos de pórfiro e 
epitermais”, concluído no final de 2010. O projeto está sendo realizado em colaboração com a 
Lakehead University e Imperial College London, e tem o apoio de 21 patrocinadores da 
indústria, tornando-se o maior projeto de investigação com base em exploração mineral na 
história de AMIRA. 
 
Os objetivos são desenvolver e aperfeiçoar novas ferramentas geoquímicas e geológicas que 
irão ajudar os exploradores a determinar a localização de depósitos de pórfiro e epitermais, 
discriminar diferentes tipos de mineralização, e avaliar a sua fertilidade. Estas técnicas vão 
ajudar exploradores a detectar os halos de dispersão geoquímica hipogências sutis que se 
estendem por quilômetros de distância do centro intrusivo; reforçando assim a sua capacidade 
de descobrir novos depósitos mais rapidamente e com menor custo. Um objetivo adicional é 
desenvolver métodos de baixo custo, baseados em campo que podem ser aplicadas pelos 
exploradores que não têm acesso a instalações laboratoriais adequadas para análises 
geoquímicas LA-ICP-MS. 
 
As ferramentas desenvolvidas pela equipe do projeto P765A provaram trabalhar de forma 
eficaz em terrenos vulcânicos, mas não foram testados de forma eficaz em outros ambientes. 
Portanto, um componente importante da pesquisa é investigar os efeitos sobre vários 
protolitos (calcários, arenitos, granito, etc.). Desde o início do projeto, campanhas de campo 
foram realizadas nos EUA, Indonésia, Chile, Peru e Argentina. Reuniões com patrocinadores 
ocorrem duas vezes por ano. 
 
 
West African Exploration Initiative - Stage 2 
Refere-se a um projeto colaborativo iniciado em 2010. Este projeto objetiva construir um novo 
framework geológico para gerar novas perspectivas de exploração que ajudarão empresas 
patrocinadoras a explorar a região Africana. Os principais resultados deste projeto serão: (a) 
um produto craton-scale GIS; (b) Um space-time chart cross ligado ao GIS mostrando todos 
os dados geocronológicos existentes e recém-adquiridos, com resumos de eventos de 
crescimento da crosta, eventos metamórficos, de deformação e mineralização terrestre; (c) a 
compreensão da evolução da paisagem e processos superficiais característicos do ambiente 
climático da África Ocidental que vai ajudarão a definir estratégias de exploração para uma 
ampla variedade de tipos de depósito; (d) treinamento de geocientistas africanos nas técnicas 
de geologia de exploração através de uma série de seis cursos de curta duração, simpósios 
anuais e workshops para facilitar a transferência de conhecimento dos resultados do projeto 
aos patrocinadores; (e) formação de jovens geocientistas africanos através de mestrado e 
doutorados diretamente financiados pelo projeto ou em parceria com outras fontes de 
financiamento e; (f) gerar melhoria na capacidade dos Serviços Geológicos e universidades 
na África Ocidental para responder às necessidades de curto e longo prazo da indústria de 
minerais. O valor do projeto é de USD $3,399,547.00. 
 
 
Building the Global Encyclopedia of Ore Deposits 
O projeto “Building the Global Encyclopedia of Ore Deposits” foi iniciado em 2012 e envolve a 
construção progressiva de enciclopédia disponível na web de depósitos minerais 
(www.datametallogenica.com). O objetivo do Data Metallogenica é ser um importante recurso 
global para a educação e formação, bem como referência para todos os geólogos 
econômicos. É acessível em qualquer lugar, a qualquer hora e tem um valor particular em 
países na Ásia, África e América do Sul onde muitas novas minas serão desenvolvidas no 
futuro. Ele é projetado para (campo) com acesso dial-up local, se necessário. É também um 
repositório de dados permanente que inclui progressivamente dados de mineração, 
processamento de minerais, informações ambientais e outros dados. 

 
Fonte: AMIRA (2015) 

 

http://www.datametallogenica.com/
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Figura 17. Países em que a VALE realizou pesquisa mineral ao longo do tempo 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios anuais da VALE 

 

Em suma, as evidências da área de prospecção e pesquisa mineral no período entre 2011 

e 2015 mostram que a empresa permaneceu realizando atividades inovadoras 

principalmente a partir de desenvolvimento P&D aplicado e P&D básico. Isso 

demonstra, pela confrontação com a escala de mensuração de capacidades tecnológicas 

(Quadro 1), que a empresa manteve a sua capacidade de inovação de liderança mundial 

(Nível 6), porém diferentemente do período anterior, a área dá sinais de redução de suas 

atividades inovadoras e operacionais.  

 

6.3.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 2011 e 2015 

 

Esta Seção apresenta o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre 2011 e 2015. Neste período a área continuou 

utilizando mecanismos de aprendizagem referenciados no período anterior, porém sua 

intensidade parece ter sido enfraquecida.  

 

Redução no quadro de expertise 

Diferentemente do período anterior, a VALE passou a reduzir o número de expertises na 

empresa, especialmente no Centro de Pesquisa no Canadá. De acordo com Gerente de 

Cooperação do DITV: 
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O Centro de Pesquisa no Canadá foi totalmente desmobilizado. Teve muita 

demissão. Porque o preço do níquel tinha caído. Se perdeu muita capacidade 

técnica, capacidade gigantesca de conhecimento e houve uma redireção dos 

investimentos nos projetos. 

 

O Engenheiro Sênior da VALE corrobora a evidência de redução no número de 

especialistas relacionados a atividades inovadoras na empresa afirmando que a equipe 

de colaboradores envolvidos em estudos para novas ferramentas de exploração foi 

reduzida “[...] o grupo no Canadá que realizava atividades de P&D, principalmente de 

longo prazo, em geofísica, ferramentas de exploração em geral, foi reduzi nos últimos 

anos [a partir de 2013]”. 

 

Treinamentos 

No que tange a treinamentos com universidades, foram evidenciados treinamentos entre 

VALE e UFOP desde o ano de 2006 e treinamentos entre VALE e UFRGS desde os 

anos 2000. Os temas dos treinamentos com a UFOP envolviam geologia. Já com a 

UFRGS o tema dos treinamentos estava relacionado à Avaliação de Recursos Minerais. 

Os treinamentos, em geral, eram de curta duração, aproximadamente uma semana. A 

frequência destes cursos era semestral e ocorreram de forma contínua até 2012. De 

acordo com professor da UFRGS: 

 

Os cursos aconteceram sistematicamente entre ferrosos, não ferrosos e 

fertilizantes, no mínimo cinco cursos e no máximo oito cursos por ano nos 

temas de geoestatística ou avaliação de recursos minerais. Em dezembro 

[2014] eu estava ministrando curso em Moçambique. 

 

Inclusive, em 2011, a UFOP realizou treinamentos internacionais para a VALE, para 

equipes da Europa e Ásia. Porém, a partir de 2013 conforme relatado pelo professor da 

UFOP “houve uma redução drástica nas interações de treinamento”.  

 

Criação de relatórios de projetos 

Neste período também foi evidenciado que a empresa realizou esforços de 

aprendizagem para codificação dos conhecimentos gerados. De acordo com o Geólogo 

Sênior: 
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Hoje todo relatório de pesquisa e desenvolvimento, tudo que fazemos fica no 

sistema de gestão eletrônica de documentos. Posso a qualquer momento 

pesquisar qualquer coisa sobre os meus projetos, o relatório de um projeto, o 

relatório de tecnologia, uma visita técnica. Esse acervo está sempre 

disponível. Também há grupos de trabalhos que visam compartilhar essas 

informações. 

 

Porém, cabe destacar que esses mecanismos de codificação do conhecimento foram 

ampliados a partir de 2010. Antes desse período de acordo com Geólogo Sênior “ainda 

havia muita perda de conhecimento gerado na VALE”. 

 

P&D básico e aplicado 

Especialmente entre 2011 e 2013, foram evidenciados mecanismos de aprendizagem 

baseados em P&D básico e aplicado nos centros de pesquisa canadenses e em projetos 

colaborativos junto a AMIRA sobre tecnologias de exploração geológica para a criação 

de ferramentas e metodologias e sistemas de interpretação geológica. Também foram 

identificados mecanismos de aprendizagem baseados em P&D aplicado em parceria 

com universidades brasileiras como, por exemplo, P&D sobre desenvolvimento de 

modelos prospectivos para minério de ferro em Carajás com as universidades UNB, 

UFBA e UFRJ, P&D sobre VANTs (veículos aéreos não tripulado) ou RPA (remotely 

piloted aircraft) entre VALE, Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e fornecedor 

AGX, e P&D sobre novos métodos geoestatísticos aplicados a estimativa de variáveis 

composicionais em depósitos minerais entre VALE e UFRGS. 

 

Porém, as atividades de P&D junto a universidades e centros de pesquisa, de acordo 

com Gerente de Cooperação do DITV, com a reestruturação da estratégia da VALE 

“perdeu-se o interesse em vários projetos porque não estavam mais relacionados aos 

objetivos da empresa ou porque as pessoas que acompanhavam esses projetos não estão 

mais na empresa”. De acordo com Engenheiro Sênior: 

 

No Canadá, o níquel estava numa baixa então eles começaram a produzir, 

concentrar e vender de uma forma diferenciada os subprodutos do níquel 

que é ouro e platinóides e assim eles conseguiram se manter, mas o P&D foi 

arrasado. 
 

Portanto, neste período os mecanismos de aprendizagem utilizados, conforme modelo 

apresentado no Quadro 3, são caracterizados como intraorganizacionais para 
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codificação e compartilhamento do conhecimento como, por exemplo, criação de 

manuais de procedimentos e criação de grupos de melhoria contínua. Para aquisição de 

conhecimento foram utilizados mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 

como treinamentos junto a universidades onde os fluxos de conhecimento envolvidos 

eram predominantemente unidirecionais do parceiro para a VALE. Também foram 

utilizados mecanismos de aprendizagem de P&D aplicado e P&D básico em parceria 

com universidades, fornecedores e em projetos colaborativos junto a AMIRA. Estes 

mecanismos envolveram fluxos de conhecimento bidirecionais. A VALE continuou se 

utilizando dos mecanismos de aprendizagem do período anterior. Porém, foram 

evidenciadas reduções nas atividades que sustentam as capacidades de inovação como, 

por exemplo, redução dos investimentos em P&D e redução do número de especialistas 

nos centros de pesquisa internos.  

 

6.3.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

2011 e 2015 

 

As implicações geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas no período 

refletiram principalmente (i) no desempenho inovativo e inventivo; e (ii) implicações 

para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa. Além disso, 

descontinuidades em projetos de P&D e em atividades de produção em pesquisa e 

prospecção mineral têm implicado em perda de conhecimento e de possibilidades de 

descobertas. 

 

Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

Em termos de implicações inovativas e inventivas, o projeto de P&D aplicado entre 

VALE e UFRGS sobre dados computacionais multivariados que resultou em um 

programa computacional que leva em consideração uma série de metodologias 

realizadas em geoestatística. Trata-se de uma metodologia automatizada através do 

código chamado simulação random walk. De acordo com professor da UFRGS “é um 

método inovador, melhor do que os métodos anteriores, mais rápido e mais eficiente, 

poderia ser patenteado, mas não é interessante para nós”. Em termos acadêmicos a 

metodologia resultou no desenvolvimento de teses e artigos científicos internacionais. A 

metodologia já está sendo usada, porém não em todas as operações. Sendo assim, outra 

implicação provável será o início de um mestrado em parceria entre a VALE e a 
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UFRGS que também servirá de treinamento e capacitação para o uso dessa nova 

metodologia.  

 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

Em termos de implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da 

empresa, o projeto de P&D em parceria com a UnB, UFPA e UFRJ sobre geração de 

modelos prospectivos para minério de ferro na Província Mineral de Carajás implicou 

na aquisição de equipamentos tecnológicos essenciais ao projeto que ficaram à 

disposição das universidades e contribuirão para o avanço do conhecimento científico 

nesta temática. Além disso, o projeto contribuiu para a formação e qualificação de 

pessoas da área. O projeto envolveu alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado 

que puderam interagir com a VALE. O projeto também implicou na especialização de 

profissionais da indústria (gestores da VALE realizam pós-graduação vinculada aos 

projetos) (Vale, 2012b).  

 

Nesta mesma direção, o projeto junto a AMIRA West African Exploration Initiative - 

Stage 2 já tem demonstrado implicações na formação de jovens geocientistas africanos 

através de mestrado e doutorados diretamente financiados pelo projeto ou em parceria 

com outras fontes de financiamento (AMIRA, 2015). 

 

Outras implicações referem-se a descontinuidades de projetos, por exemplo, as 

atividades de P&D em tecnologia de exploração geológica para a criação de ferramentas 

e metodologias realizadas nos centros de pesquisa no Canadá foram reduzidas (ver 

Seção 6.3.3). Ademais, como mencionado na Seção 6.3.2, atividades de produção de 

prospecção e pesquisa mineral, particularmente de exploração geológica, também foram 

reduzidas, diminuindo as possibilidades de descoberta. Por exemplo, enquanto em 2011 

a VALE atuava com exploração geológica em vinte e sete países, em 2014 esse número 

caiu para seis. Além disso, de acordo com Gerente de Cooperação do DITV, com a 

reestruturação da estratégia da VALE “perdeu-se o interesse em vários projetos porque 

não estavam mais relacionados aos objetivos da empresa ou porque as pessoas que 

acompanhavam esses projetos não estão mais na empresa”. 
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6.4 SÍNTESE DA TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

NA ÁREA DE PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL NO PERÍODO ENTRE 1942 A 2015 

 

Nesta Seção é realizada uma análise sintética da trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas da VALE na área tecnológica de prospecção e pesquisa 

mineral no período entre 1942 e 2015. A Figura 18 apresenta de forma esquemática a 

trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas. O eixo horizontal representa as 

três fases examinadas na pesquisa. O eixo vertical representa os níveis de capacidade 

tecnológica conforme apresentado no Capítulo 3. No centro da Figura são 

exemplificadas e classificadas algumas atividades tecnológicas de acordo com seu nível 

de capacidade tecnológica correspondente. Já a Figura 19 demonstra a evolução das 

combinações de mecanismos de aprendizagem ao longo da trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas nos três períodos analisados. O Quadro 36 sintetiza as 

evidências coletadas para prospecção e pesquisa mineral em termos de evolução: (i) da 

trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas; (ii) das atividades tecnológicas 

desenvolvidas; (iii) dos mecanismos de aprendizagem utilizados; (iv) da condição 

organizacional; e (iv) das implicações geradas para a performance competitiva da 

empresa. 

 

A trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas da VALE na área de 

prospecção e pesquisa mineral progride de capacidades tecnológicas de produção básica 

(Nível 1) para capacidades tecnológicas de inovação de liderança mundial (Nível 6) a 

partir de um percurso de seguidora de tecnologia. O final do período de análise da 

trajetória culmina na possível entrada em um processo de estagnação (lock-in).  

 

Nos primeiros 20 anos de operação da VALE as atividades de prospecção e pesquisa 

mineral eram praticamente inexistentes. A partir da década de 70, a VALE amplia suas 

atividades de prospecção e pesquisa mineral por meio da criação da Docegeo. No final 

desta mesma década a Docegeo já utilizava tecnologia para atividades rotineiras de 

prospecção e pesquisa mineral com nível de eficiência global que caracterizam a 

capacidade de produção avançada (Nível 2). Também realizava pequenas adaptações e 

modificações baseadas em engenharia nas metodologias e equipamentos utilizadas na 

realização das atividades, que demonstram a capacidade de inovação básica (Nível 3) e 

de inovação intermediária (Nível 4). A construção dessas capacidades foi suportada pelo 
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uso de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais como: (i) treinamentos 

internos; (ii) criação de grupos para prover estudos para atividades de prospecção e 

pesquisa mineral; e (iii) montagem de laboratório. E, de mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais como: (i) contratação de expertise; (ii) visita a minas de 

competidores; (iii) participação em eventos, seminários, etc.; (iv) realização de cursos 

de curta/média e longa duração; (iv) consultoria e assistência técnica e; (v) 

desenvolvimento e engenharia. Os parceiros envolvidos nos mecanismos 

interorganizacionais foram competidores, universidades e fornecedores e os fluxos de 

conhecimento envolvidos nos mecanismos eram predominantemente unidirecionais do 

parceiro para a VALE.  

 

No período entre 1998 e 2010 houve mudanças no modelo de gestão e organização das 

atividades de prospecção e pesquisa mineral. Além disso, a empresa iniciou atividades 

de P&D básico e aplicado demonstrando o acúmulo de capacidades de inovação 

avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6). As fontes para o desenvolvimento 

dessas atividades estavam relacionadas ao uso de mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais como a incorporação de um centro de pesquisa no Canadá - via 

aquisição da empresa Inco - e ao uso de mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais como, por exemplo: (i) desenvolvimento baseado em engenharia 

com fornecedores; (ii) P&D com universidades, institutos de pesquisa e fornecedores; e 

(iii) P&D em arranjos colaborativos junto a AMIRA. 

 

No período entre 2011 e 2015, evidencia-se um enfraquecimento dos arranjos 

organizacionais de suporte às atividades inovadoras, principalmente relacionadas a P&D 

de longo prazo e uma redução de mecanismos de aprendizagem relacionadas a P&D em 

tecnologias de impacto disruptivo, bem como, das atividades de produção relacionadas 

a exploração geológica. Estas evidências dão indícios de entrada em um processo de 

estagnação (lock-in), que reduz as oportunidades de entrada em novas trajetórias 

tecnológicas e/ou novos negócios. 
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Figura 18. Exemplos de atividades tecnológicas que moldaram a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas da área de prospecção e pesquisa mineral 

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

Níveis de
Capacidade
Tecnológica

1940s

Básica
(Nível 1)

Avançada 
(Nível 2)

Básica
(Nível 3)

Intermediária 
(Nível 4)

Avançada 
(Nível 5)

Liderança Mundial 
(Nível 6)

Implantação e adaptação do 
método de gradiometria

gravimétrica e perfilagem
gama gama por meio de 
atividades de P&D  em 

parceria com universidades 
e fornecedores

Tempo

Início das atividades de 
prospecção e pesquisa 
mineral (ex.: sondagens 
rotativas, abertura de 

galerias, coleta de 
amostras e 

mapeamentos 
geológicos)

Modificações em 
equipamentos de 

perfuração baseada em 
engenharia com 

fornecedores

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma Condição 

Lock-in

Uso de imagens de radar  e 
satélite, levantamentos 

aerogeofísicos, para estudo 
de áreas com potencial para 

exploração mineral

P&D em novos sistemas 
de interpretação 

geológica realizados

(1998-2010) (2011-2015)

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

P
ro

d
u

çã
o

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

In
o

va
çã

o

Adaptação de conteúdo 
programático e 

interpretativo de método 
por escavação 

Realização de atividades de 
mapeamento com enfoque 
previsional e de estudos de 

ambientes geológicos e 
modelos metalogenéticos, 

Adaptações da gestão de 
projetos e na controladoria 

de atividades da área 
(método Fel)

P&D em tecnologia 
VANT com instituto 

tecnológico e 
fornecedor

P&D para  
aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de 
novas ferramentas 

geoquímicas  e geológicas

(1942-1997)

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação 
da empresa como exportadora internacional de minério 

de ferro para uma estratégia de diversificação

Transição de estratégia de redução de custos 
(período de transição de empresa estatal para 

privada) para estratégia de diversificação e 
internacionalização

Estratégia de foco em 
ativos de classe 

mundial (minério de 
ferro) e redução de 

custos

Condições Organizacionais

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Figura 19. Evolução da combinação dos mecanismos de aprendizagem que influenciaram a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 

prospecção e pesquisa mineral  

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

Níveis de
Capacidade
Tecnológica

1940s
Tempo

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma Condição 

Lock-in

(1998-2010) (2011-2015)

Redução dos esforços em mecanismos de 
aprendizagem em P&D para tecnologias de 

impacto disruptivo que possibilitam a 
entrada em novas trajetórias tecnológicas 

e/ou novos negócios (ex.: redução de 
esforços em P&D em novas ferramentas 

de exploração geológica) e de contratação 
de pesquisadores (ex.: redução do quadro 
de pesquisadores nos centros de pesquisa)

Combinação de mecanismos de 
contratação de expertise, treinamento 

(visitas técnicas, cursos de pós 
graduação, participação em eventos, 

circulação de publicações), 
consultoria, de experimentação 
operacional. desenvolvimento 

baseado em engenharia
Arranjos organizacionais para 

atividades de produção (ex.: criação 
da Docegeo)

Ampliação da combinação de 
mecanismos por meio do uso de 
P&D (ex.: P&D para construção 

de algoritmos de inversão 3D EM)

Ampliação dos arranjos 
organizacionais para atividades 

de inovação (ex.: centros de 
pesquisa adquiridos com a Inco, 

criação do DITV)

Continuidade do uso da 
combinação de mecanismos 

dos períodos anteriores

Mecanismos para aquisição e 
assimilação do conhecimento para 
atividades de produção e inovação 

baseadas em experimentação e 
engenharia

Mecanismos com fluxos de 
conhecimento unidirecionais dos 

fornecedores e universidades , mas 
também bidirecionais com 

fornecedores

Inclusão de mecanismos para 
aquisição, assimilação e 

melhoria/criação do 
conhecimento para atividades de 

inovação baseadas em P&D

Inclusão de mecanismos com 
fluxos de conhecimento 

bidirecionais junto a 
fornecedores, universidades e 
arranjos colaborativos junto a 

AMIRA

Básica
(Nível 1)

Avançada 
(Nível 2)

Básica
(Nível 3)

Intermediária 
(Nível 4)

Avançada 
(Nível 5)

Liderança Mundial 
(Nível 6)

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 
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ro
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ap
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e 

In
o
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(1942-1997)

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação 
da empresa como exportadora internacional de minério 

de ferro para uma estratégia de diversificação

Transição de estratégia de redução 
de custos (período de transição de 
empresa estatal para privada) para 

estratégia de diversificação e 
internacionalização

Estratégia de foco em 
ativos de classe 

mundial (minério de 
ferro) e redução de 

custos

Condições Organizacionais

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Quadro 36. Síntese da evolução da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e de seus fatores associados na área de prospecção e pesquisa mineral  
Períodos 1942-1997 1998-2010 2011-2015 

Evolução da trajetória de 

acumulação de capacidades 

tecnológica 

Inicia um percurso em produção básica (Nível 1) e avança em 

direção a produção avançada (Nível 2). Segue um percurso em 

inovação básica (Nível 3) e avança para nível de inovação 

intermediária (Nível 4) dentro de uma trajetória mapeada por 

líderes globais (seguidora) 

Realiza uma inflexão para níveis de inovação avançada 

(Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6)  

Segue um percurso horizontal em nível liderança mundial em 

inovação (Nível 6) e dá indícios de entrada em um processo de 

estagnação (condição lock-in) 

 

Atividades tecnológicas que 

modelaram a evolução da trajetória 

de acumulação de capacidades 

tecnológicas 

-Aquisição, implementação e operação de tecnologias para 

atividades de produção (ex.: uso de imagens de radar e de 

levantamentos aerogeofísicos) 

 
-Modificações incrementais de tecnologias dominantes baseadas 

em pequenas adaptações (ex.: pequenas melhorias no conteúdo 

programático e interpretativo do método por escavações) e 

adaptações baseadas em engenharia (ex.: adaptação de 

tecnologia de sondagem) 

-Avança para modificações incrementais baseadas em P&D 

(ex.: P&D em gradiometria gravimétrica) e atividades de 

P&D em tecnologias de impacto disruptivo que possibilitam 
a entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos 

negócios (ex.: P&D básico relacionados a novos sistemas de 

interpretação geológica) 

-Redução das atividades de P&D em tecnologias de impacto 

disruptivo que possibilitam a entrada em novas trajetórias 

tecnológicas e/ou novos negócios (ex.: redução de atividades de 

P&D em novas ferramentas de exploração geológica)  
 

-Redução das atividades de produção (ex.: redução de países com 

atividades de exploração geológica, de mais de 25 para menos de 10 

países) 

 

 

 

Fontes (mecanismos de 

aprendizagem) para a trajetória de 

acumulação de capacidades 

tecnológicas 

 

-Mecanismos de aquisição, assimilação e melhoria/criação de 

conhecimento para atividades de produção e de inovação 

baseadas em experimentações e engenharia 

 
-Uso de mecanismos intraorganizacionais (ex.: treinamentos 

internos) e interorganizacionais com fluxos de conhecimento 

unidirecionais dos fornecedores e universidades (ex.: 

consultorias, participação em eventos), mas também 

bidirecionais com fornecedores (ex.: desenvolvimento e 

engenharia) 

 

-Combinação de mecanismos de contratação de expertise, 
treinamento (visitas técnicas, cursos de pós-graduação, 

participação em eventos, circulação de publicações), consultoria, 

de experimentação operacional, desenvolvimento baseado em 

engenharia 

-Arranjos organizacionais para atividades de produção e/ou 

adaptações (ex.: criação da Docegeo) 

-Inclusão de mecanismos para aquisição, assimilação e 

melhoria/criação do conhecimento para atividades de 

inovação baseadas em P&D 

 
-Inclusão de mecanismos interorganizacionais com fluxos de 

conhecimento bidirecionais junto a fornecedores, 

universidades e arranjos colaborativos junto a AMIRA (ex.: 

projeto colaborativo baseado em P&D para construção de 

algoritmos de inversão 3D EM) 

 

-Ampliação da combinação de mecanismos de 

aprendizagem por meio do uso de P&D básico e aplicado 
para modificações incrementais e em tecnologias de impacto 

disruptivo 

-Mudanças nos arranjos organizacionais (ex.: extinção da 

Docegeo) e criação de arranjos organizacionais para 

atividades de inovação (ex.: centros de pesquisa adquiridos 

com a Inco, criação do DITV) 

2011-2012 

-Continuidade do uso de mecanismos para a aquisição, assimilação e 

melhoria/criação do conhecimento para atividades de inovação 

baseadas em P&D 
 

-Continuidade do uso de mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais (ex.: criação de relatórios de projetos) e 

interorganizacionais com fluxos de conhecimento bidirecionais 

junto a fornecedores, universidades e arranjos colaborativos junto a 

AMIRA (ex.: P&D sobre modelos prospectivos para minério de 

ferro em parceria com universidades) 

 
2013-2015 

-Redução dos esforços de aprendizagem de P&D em tecnologias de 

impacto disruptivo que possibilitam a entrada em novas trajetórias 

tecnológicas e/ou novos negócios (ex.: P&D em novas ferramentas 

de exploração geológica) e de contratação de pesquisadores (ex.: 

redução do quadro de pesquisadores nos centros de pesquisa) 

Condições organizacionais que 

influenciaram nos esforços de 

aprendizagem 

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação da 

empresa como exportadora internacional de minério de ferro 
para uma estratégia de diversificação 

Transição de uma estratégia de redução de custos (período 

de transição de empresa estatal para privada) para uma 
estratégia voltada para a diversificação e internacionalização 

Transição de uma estratégia voltada para a diversificação e 

internacionalização  

para uma estratégia de foco em ativos de classe mundial 
(especialmente minério de ferro) e redução de  

custos 

 

Implicações geradas pela 

acumulação de capacidades 

tecnológicas para a performance 

competitiva 

-Implicações para novas descobertas geológicas que permitiram 

a ampliação da capacidade produtiva da empresa e a 

diversificação para outros bens minerais. 

-Melhorias em metodologias e equipamentos que permitiram 

melhores interpretações geológicas 

-Geração de adaptações de metodologias de pesquisa e 

prospecção que estimularam o surgimento de novas 

empresas fornecedoras, melhoraram o  

desempenho operacional (ex.: aumento das medições de 

sondagem) e possibilitaram a geração de conhecimento para 

além das fronteiras da firma (ex.: artigos científicos) 

Geração de adaptações de metodologias de geoestatística (ex.: 

programa computacional de metodologias de geoestatística) com 

consequente geração de conhecimento para além das fronteiras da 

firma (ex.: formação de mestres e doutores) 

-Redução de atividades inovadoras que podem implicar no não 

desenvolvimento ou redução da velocidade de desenvolvimento de 

inovações. E redução das atividades de exploração geológica que 
podem resultar na diminuição de possibilidades de descobertas 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
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CAPÍTULO 7 

 

7. TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE LAVRA: DA ACUMULAÇÃO TARDIA DE 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS À ESTAGNAÇÃO NA FRONTEIRA 

INTERNACIONAL DA INOVAÇÃO (LOCK-IN) 

 

Este Capítulo objetiva examinar a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas 

da VALE na área de lavra durante o período entre 1942 e 2015. Para compreensão da 

trajetória, são analisadas a acumulação de capacidades tecnológicas, suas fontes 

(mecanismos de aprendizagem), e algumas implicações associadas para a performance 

competitiva da empresa. Ademais, são descritos alguns aspectos da condição 

organizacional ao longo do período analisado. 

 

A empresa apresentou heterogeneidades na trajetória de acumulação de capacidades 

tecnológicas na área de lavra para as funções: (i) equipamentos; e (ii) processos. Apesar 

de diferenças na trajetória de acumulação de capacidades para equipamentos e 

processos, ambas as funções levaram mais de 65 anos para iniciar a realização de 

atividades inovadoras em tecnologias disruptivas na área de lavra que foram sustentadas 

principalmente por mecanismos de aprendizagem baseados em P&D com fornecedores 

e universidades. No que tange à função processos, até meados dos anos 2000 a empresa 

ainda realizava algumas atividades de produção de baixa eficiência e não haviam sido 

evidenciadas atividades tecnológicas inovadoras. Já na função equipamentos, entre 1942 

e 1997 a empresa já realizava atividades inovadoras baseadas em pequenas melhorias 

nos equipamentos e utilizava tecnologias com padrão de eficiência internacional. No 

período entre 1998 e 2010 na função equipamentos já eram desenvolvidas atividades de 

modificações complexas baseadas em engenharia. No início dos anos 2010 a empresa 

demonstra posição de liderança mundial em inovação na área de lavra. Porém, a 

empresa teve dificuldades no processo de implantação e disseminação das mudanças 

tecnológicas desenvolvidas e também demonstrou redução dos esforços em atividades e 

mecanismos de aprendizagem voltados para a manutenção da posição de inovadora em 

liderança mundial em lavra. 
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As Seções 7.1, 7.2 e 7.3 demonstram respectivamente o padrão de acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre: (i) 1942 e 1997, quando a empresa 

acumulou nível de capacidade tecnológica de produção avançada em equipamentos e 

processos e de inovação básica em equipamentos; (ii) 1998 e 2010, quando a empresa 

acumulou nível de capacidade de produção avançada para equipamentos e processos e 

de inovação intermediária para equipamentos; e (iii) 2011 e 2015, quando a empresa 

acumulou nível de capacidade tecnológica de inovação avançada e de liderança 

mundial. 

 

7.1 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NA ÁREA 

DE LAVRA NO PERÍODO ENTRE 1942 A 1997 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associados na área de lavra no período entre 1942 e 1997.  

 

A Seção 7.1.1 apresenta as condições organizacionais predominantes na VALE que 

contextualizaram e influenciaram a acumulação de capacidades tecnológicas 

acumuladas no período. A Seção 7.1.2 apresenta a acumulação de capacidades 

tecnológicas no período. Especificamente a Seção demonstra que as atividades da área 

de lavra inicialmente eram muito rudimentares e estavam relacionadas principalmente à 

aquisição de tecnologias e uso de equipamentos e métodos existentes muitas vezes 

inadequados para as novas escalas de lavra que surgiam que demonstram a capacidade 

de produção básica (Nível 1). Posteriormente, a partir da década de 70, a empresa 

começou a: (i) implantar equipamentos de lavra em concordância com padrões de 

eficiência e qualidade globais, caracterizando a capacidade de produção avançada 

(Nível 2); e (ii) realizar pequenas adaptações nos equipamentos utilizados demonstrando 

a capacidade de inovação básica (Nível 3) na função equipamentos. 

 

A Seção 7.1.3 demonstra que para realizar as atividades tecnológicas na área de lavra 

entre anos 40 e meados dos anos 90 a VALE realizou esforços de aprendizagem 

relacionados: (i) à contratação de expertise oriunda de universidades e competidores; 

(ii) a treinamentos, seminários, conferências e cursos de curta duração junto a 

universidades; (iii) a visitas técnicas e estágios de férias a operações de competidores; 

(iv) ao acompanhamento das atividades de consultoria e assistência técnica realizadas 
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pelos fornecedores; e (v) fortalecimento da área de manutenção de máquinas e 

equipamentos. Por fim, a Seção 7.1.4 demonstra as implicações geradas pela 

acumulação de capacidades tecnológicas para a performance competitiva da empresa. 

 

7.1.1 Condições Organizacionais 

 

Durante os primeiros 25 anos de operação da VALE (1942-1967), o foco estratégico da 

empresa era consolidar a empresa como exportadora internacional de minério de ferro a 

partir das operações já existentes (CVRD, 1992). A partir da década de 70 a VALE 

apresenta uma estratégia voltada para a expansão da capacidade produtiva a partir de 

novas operações e diversificação de suas atividades (tanto para outros bens minerais 

quanto para outros negócios). Consequentemente, em 1975 o volume de exportação 

bateu recorde alcançando 47,3 milhões de toneladas tornando a empresa a maior 

exportadora de minério de ferro do mundo e em meados da década de 80, aumentando 

ainda mais a produção, iniciaram-se as operações do Projeto Ferro Carajás com uma 

capacidade de produção de 15 milhões de toneladas anuais (CVRD, 1992).  

 

Além disso, ao longo da década de 70 e 80 a VALE estendeu sua presença em outras 

áreas como produção de bauxita/alumina/alumínio, manganês, titânio, 

fosfato/fertilizantes, madeira/celulose, pelotas, ferritas magnéticas, entre outros (CVRD, 

1992). A diversificação, que compreendia tanto a verticalização quanto a 

horizontalização de suas atividades foi viabilizada principalmente a partir da associação 

com grupos privados nacionais e internacionais e acabou transformando a VALE em um 

grande conglomerado empresarial estatal, abrangendo mais de 20 empresas subsidiárias 

(controladas) e coligadas. A Figura 14 apresenta a estrutura da VALE em meados da 

década de 70. 

 

7.1.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 1942 e 1997  

 

A VALE iniciou suas operações de forma muito rudimentar e suas atividades 

tecnológicas estavam relacionadas principalmente à aquisição de tecnologias e uso de 

equipamentos e métodos existentes muitas vezes inadequados para as novas escalas de 

lavra que surgiam. Ao longo do período, a empresa começa implantar métodos, técnicas 
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e equipamentos de lavra em concordância com padrões de eficiência e qualidade globais 

e a realizar atividades inovadoras em equipamentos. 

 

No que tange a atividades de produção, na década de 40, as atividades de lavra recém-

iniciadas nas minas de Itabira em Minas Gerais (Cauê, Conceição e Dois Córregos) 

ocorriam com base em processos rotineiros, sem nenhuma aparelhagem mecânica 

(CVRD, 1992). A divisão do trabalho era simples e os instrumentos de produção eram 

praticamente uma continuidade dos usados no campo ou em outros trabalhos braçais. 

Especificamente, na mina do Cauê foi iniciada de forma muito rudimentar a lavra de 

hematitas roladas
13

, assistidas por técnicos americanos (Germany, 2002). As atividades 

de lavra envolviam: (i) furar a rocha e colocar a dinamite com uso de ponteiro manual; 

(ii) quebrar as rochas, a marreta; (iii) recolher o minério e colocá-lo nos depósitos com 

uso de garfo de ferro e; (iv) transportar o minério de ferro por meio de galeotas – uma 

espécie de carrocinha com rodas de ferro, puxada pelos próprios homens em pequenas 

distâncias (Minayo, 1986).  

 

Em 1943 a empresa Parsons, Klapp, Binckerhoff and Douglas (PKBD) desenvolveu um 

planejamento de mina para a exploração por meio da britagem e do carregamento do 

minério em correias transportadoras até os silos de depósitos e de embarque nos vagões 

ferroviários (Pimenta, 1950; Minayo, 1986; CVRD, 1992). A partir de 1944, os 

primeiros equipamentos para a exploração das minas começaram a serem adquiridos e 

implementados, como os caminhões, tratores e escavadeiras, que facilitavam a extração 

e transporte de minério. Porém, o processo de trabalho relacionado às atividades de 

lavra como um todo continuava essencialmente manual (Minayo, 1986; CVRD, 1992). 

A implantação dos equipamentos bem como o desenvolvimento do planejamento da 

mina pela PKDB foi acompanhada de um grande esforço dos colaboradores da VALE 

para assimilar o uso dos equipamentos e para adquirir conhecimento sobre 

desenvolvimento de planejamentos de minas.  

 

No início dos anos 50, a VALE iniciou um programa de renovação de sua capacidade 

operacional que contribuiu para que fosse atingido o total de 1,5 milhão de toneladas 

exportadas anualmente (CVRD, 1992). Alcançada a meta de 1,5 milhão de toneladas, a 

                                                 
13

 Produto da erosão de corpos de hematita compacta. 
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VALE decidiu se lançar a novos empreendimentos, aproveitando grande parte dos 

esforços e investimentos anteriores, e foi fixada a meta de exportação de 3 milhões de 

toneladas/ano para 1957, o que tornava necessária a realização de novas inversões nas 

minas, na estrada de ferro e no porto. Sendo assim, na mina do Cauê, novos 

equipamentos de lavra e de transporte foram instalados, permitindo o aumento da 

produção. Entraram em funcionamento duas perfuratrizes elétricas a percussão, dois 

compressores de ar elétricos e uma escavadeira elétrica para desmonte e carregamento 

direto de grandes blocos de hematita.  

 

Seguindo a estratégia de busca pelo aumento da capacidade produtiva com base nas 

operações existentes, em 1963 a VALE implantou a perfuração down the hole de 6 ¾” e 

rotativas de 9 7/8”, adquiriu escavadeiras elétricas de 6 e 9jc e caminhões diesel 

elétricos de 100 e 120t, cujo desenvolvimento era recente na América do Norte 

(Germany, 2002). A implantação dos equipamentos contava com assistência técnica dos 

fornecedores norte americanos e com treinamentos que envolviam visitas técnicas a 

operações no exterior. As aquisições e os esforços de aprendizagem associados 

contribuíram para que a produção chegasse a mil toneladas de minério por hora (CVRD, 

1992; VALE, 2012). Em outras palavras, as operações geravam em média 25 mil 

toneladas de minério que seriam retirados num só dia se todos os equipamentos 

funcionassem sem incidentes e se todos os operadores da lavra trabalhassem às 24 horas 

ininterruptamente, sem porosidade na jornada (Minayo, 1986).  

 

No final da década de 1960 a VALE planejava passar da escala de produção de 20 

milhões t/a para 40 milhões t/a. Para isso era preciso realizar a expansão e 

modernização das minas em Itabira e preparar um plano de lavra que contemplasse a 

produção de 40 milhões t/a por um período mínimo de 20 anos – chamado Projeto 

Cauê. Na época não havia conhecimento e nem recursos técnicos para elaborar dentro 

da empresa um projeto desta envergadura, pois a geração de técnicos era ainda jovem e 

sem grande experiência. Foi então contratado um consultor de planejamento de mina 

americano, que orientou a construção de um modelo de blocos feito de madeira e com 

ele foi possível manualmente simular com sucesso a lavra nesta escala. Esse método era 

considerado extremamente simples, pois já era aplicado no exterior desde longa data, 

mas apesar das visitas técnicas feitas às minas fora do país, ninguém havia assimilado 

(Germany, 2002). Apesar da implantação de mudanças na mina do Cauê, cabe destacar 
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que até 1970 as atividades operacionais das minas de Conceição e Dois Córregos eram 

trabalhadas por empreiteiras que empregavam métodos manuais de baixa 

produtividade
14

 (Vale, 2012a), apenas na mina de Cauê as atividades de lavra eram 

mecanizadas. 

 

A partir da década de 70 as atividades operacionais das minas de Conceição e Dois 

Córregos passaram à operação da própria VALE. Sendo assim, no Sistema Sul foi 

implantado o projeto Conceição cujo objetivo estava na mecanização das minas de 

Conceição e Dois Córregos o que conferiu uma maior racionalização à extração do 

minério (Vale, 2012a). A capacidade inicial planejada era de 28 milhões de toneladas 

anuais de itabirito e hematita e 24,2 milhões de toneladas anuais de produtos como blue 

dust, pellet feed, sinter feed e granulados. Para isso foi projetada a instalação de cabos 

aéreos (de 300 toneladas/hora de capacidade de transporte), que tinham por finalidade 

efetuar o transporte do minério das minas até o silo de estocagem e carregamento de 

vagões. Além das estações de carregamento, localizadas junto às minas, foi construída 

outra estação, que conduziria o minério até o silo de embarque. As novas instalações 

iniciaram suas operações em 1978 

 

De acordo com Germany (2002) no Brasil, as decisões para equipar as minas desde o 

seu início foram limitadas, tendo em vista o elevado investimento necessário para 

adquirir os equipamentos mais adequados e a pouca capacidade de se levantar 

empréstimos externos a juros mais baixos. Quase todas as minas foram sendo 

modernizadas com o tempo, convivendo-se por longos períodos com os equipamentos 

existentes, muitas vezes inadequados para a nova escala de lavra estabelecida. 

Excepcionalmente foram introduzidos equipamentos e processos de última geração sem 

que antes tivessem sido testados em minas no exterior. Isso demonstra que a empresa 

ainda não trabalhava com equipamentos e processos de eficiência global de produção, 

caracterizando a capacidade de produção básica (Nível 1) da VALE até o final dos anos 

70.  

 

                                                 
14

 De acordo com Germany (2002) muitas empresas contratavam empreiteiras, as quais possuíam 

liberdade de definir quais equipamentos utilizar nas operações, porém, muitas vezes não eram os mais 

adequados, mas atendiam aos preços da concorrência. 
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Durante a década de 80 na implementação do Projeto Ferro Carajás (ver Figura 20) 

também predominavam atividades de capacidade de produção básica (Nível 1), 

especialmente em atividades relacionadas a processos na área de mineração. No Projeto 

foram definidos processos convencionais de lavra. Neste sentido, o desmonte foi 

projetado para ser realizado principalmente por escavação em minérios moles e 

pulverulentos, e por explosivo nos minérios mais duros, com a utilização predominante 

de ammonium nitrate fuel oil (ANFO), algumas vezes feito de maneira improvisada nas 

minas. Em outras palavras, de forma geral 30% do desmonte era realizado com ANFO, 

o restante era escavação mecânica. Porém, as minas no exterior já utilizavam com 

frequência, nas atividades de desmonte, as emulsões via caminhões de explosivos, 

especialmente preparados para permitir o carregamento dos furos para detonação de 

maneira mecanizada, possibilitando também a realização das misturas de emulsão 

atendendo às várias densidades requeridas (Germany, 2002).  

 

Além disso, havia uma tendência de se economizar nos explosivos, procurando manter 

baixas as razões de carregamento. Porém, essa economia deixava de gerar um conjunto 

de efeitos benéficos causados pelo desmonte adequado, como uma maior taxa de 

produtividade da escavação, transporte, redução do desgaste das caçambas das 

máquinas de carregamento e dos caminhões, assim como dos engaiolamentos dos 

britadores primários, que, na maioria das vezes, são sempre menores do que o indicado, 

além de ter gerado um atraso na produção local de nitrato de amônia “explosive grade” 

(Germany, 2002). De acordo com entrevista com Professor de Engenharia de Minas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 

 

Nesta época na maioria das minas da VALE persistia a tendência de se 

economizar nos explosivos, procurando manter baixas as razões de 

carregamento, o que se justificaria pelo alto custo do explosivo, sem se 

atentar para o conjunto de efeitos benéficos causados pelo desmonte 

adequado, com uma taxa maior de carregamento, na produtividade da 

escavação, transporte, redução do desgaste das caçambas das máquinas de 

carregamento e dos caminhões, assim como dos engaiolamentos dos 

britadores primários, que, na maioria das vezes, são sempre menores do que 

o indicado. Essa preocupação só se iniciou a partir do final dos anos 2000.  

 

Também, o sistema de perfuração do Projeto Ferro Carajás utilizava perfuratrizes 

elétricas de perfuração de 9 7/8” e no final da década de 90, a mina em Carajás 

aumentou o diâmetro da perfuração primária de 9 7/8” para 12 ¼”. Nas outras 
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minerações da região sudeste, o diâmetro máximo utilizado nessa época era de 10”, 

predominando 9 7/8”. Porém, as principais minerações da Austrália, Estados Unidos e 

Canadá já adotavam, há muitos anos, os diâmetros de 12 ¼” e de 15” nas suas grandes 

minas. A utilização de maior diâmetro melhora substancialmente a produtividade da 

operação tendo em vista o menor deslocamento de máquinas e o menor número de furos 

a serem feitos (Germany, 2002). Portanto, particularmente nas atividades relacionadas a 

processos de lavra a VALE ainda não utilizava das melhores técnicas existentes no 

mundo, o que caracterizava a capacidade de produção básica (Nível 1) em atividades.  

 

Apesar da predominância de atividades tecnológicas de produção básica em processos 

de lavra. Algumas atividades relacionadas a capacidade de produção avançada (Nível 2) 

foram evidenciadas no período. Por exemplo, o método de lavra aplicado no Projeto 

Ferro Carajás era a céu aberto em bancadas de 15 metros de altura. Apesar da altura da 

bancada variar bastante, as de 15 metros optadas para o Projeto, já eram a tendência de 

padronização de altura de bancada observada no exterior (Koppe, 2007), o que 

evidencia a implantação de métodos coerentes com o padrão internacional.  

 

Além disso, a VALE, com seu corpo técnico brasileiro, foi pioneira no país na aplicação 

de: (i) planejamento informatizado e controle de qualidade na lavra com aplicação de 

geoestatística; (ii) mecânica de rochas aplicadas à estabilidade de taludes; (iii) 

deposição controlada de rejeitos; (iv) rebaixamento de lençol freático em minas; e (v) 

transporte de minério e estéril por correias em ambos os sentidos. Para essas aplicações 

a VALE possuía contrato “guarda-chuva” com empresa estrangeira, o qual possibilitava 

solicitar a consultoria mais apropriada conhecida no mundo, para implantar e treinar 

seus técnicos na aplicação das melhores tecnologias existentes para as situações e 

problemas registrados em suas minas (Germany, 2002), o que demonstra o acúmulo de 

capacidades de produção avançada (Nível 2). 

 

Em termos de equipamentos, a partir da década de 80 foi predominante na VALE a 

implantação de tecnologias de ponta com nível de eficiência global na área de lavra, ou 

seja, que demonstram a capacidade de produção avançada (Nível 2). Na década de 80, 

no Sistema Sul foram introduzidos os caminhões de 170 toneladas (Halpack e Letra 

Hall) com pneus de 3 metros de diâmetro, escavadeiras Bucyrus 280b e 295b, novos 

tratores e outros equipamentos que cresceram em tamanho e alavancaram a 
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produtividade. As perfuratrizes passaram a ser automáticas e controladas da cabine de 

comando. As perfuratrizes aprofundavam 17 metros e num espaçamento de 8 em 8 

metros eram preparadas as detonações (Minayo, 1986).  

 

No Projeto Ferro Carajás, utilizava-se escavadeiras elétricas de 16 Yd
3
. O transporte do 

material do desmonte até a usina de beneficiamento era realizado com caminhões de 

154t. Também, a operação de carregamento era apoiada por pás carregadeiras de 11 Yd
3
 

que operavam principalmente nos depósitos próximos ao britador primário (Vale, 

2012a). Estas aquisições foram efetuadas em sua maioria junto a fornecedores 

estrangeiros que ofereciam em conjunto treinamento e assistência técnica. Nesta época 

também muitos técnicos estrangeiros foram contratados para trabalhar nas operações da 

VALE e trouxeram o que conheciam de melhor dos seus países de origem da área de 

lavra. A informação mais atualizada era também complementada pela comunicação por 

eles mantida com suas bases. Muito frequentemente também eram assistidos por 

consultores que faziam visitas periódicas às operações externas (Germany, 2002). 

 

No final dos anos 90 em Carajás e Itabira iniciou-se uma tendência moderna de 

instalação de GPS e pesagem nas escavadeiras, o que permitia um controle em tempo 

real da quantidade e qualidade lavrada. Nesta época Carajás era a única mina que 

utilizava escavadeira PH 2800, a de maior porte no Brasil. E somente as operações da 

VALE em Itabira e Carajás possuíam caminhões fora de estrada com capacidade 

nominal de 240st (toneladas curtas), que foram aumentadas para 278 st (toneladas 

curtas), a diesel ou diesel elétricos. Estes caminhões também possuíam células de 

pesagem. Todos os caminhões das outras minas brasileiras eram menores do que 190 t 

(Germany, 2002). Neste sentido, de acordo com o Gerente de Inovação e 

Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina: 

 

Na década de 90 houve uma busca por aquisição de caminhões com maior 

capacidade e consequentemente uma melhoria nos equipamentos 

incorporados nos caminhões, por exemplo, para previsão de falhas no motor, 

uma automação maior dos alarmes de segurança dos equipamentos, etc. 

 

Ainda de acordo com Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de 

Mina os caminhões adquiridos na década de 90 para as minas de minério de ferro, 

especialmente no Sistema Norte “foram puramente aquisições implantadas nas minas, 
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foram os fornecedores que perceberam as necessidades do mercado, o aumento da 

demanda mineral e buscaram atendê-las”. Neste sentido, não havia atividades 

inovadoras por parte da VALE envolvidas no processo de aquisição.  

 

Também, no final dos anos 90 as minas de Itabira e Carajás já estavam equipadas com 

sistemas modernos de direcionamento (dispatching) de caminhões para escavadeiras nas 

minas, o que permitiu significativa redução no número de unidades de equipamentos 

necessárias e maior segurança dos operadores (Germany, 2002). Em consonância ao 

exposto, o Gerente Geral de Planejamento da Produção de Ferrosos afirma: 

 

Na década de 90, o grande crescimento de produção da Rio Tinto e da BHP 

em minério de ferro, nos motivou a aumentar a produtividade. Nessa época 

investimos muito em automação e controle de processos. Por exemplo, 

antigamente, os caminhões eram controlados por bandeirolas, e eram 

poucos caminhões por mina, na hora que você começou a aumentar muito a 

produção, a mina começou a ficar muito grande, começou a ter 30, 60, 100 

caminhões e isso não é gerenciável manualmente. Assim, surgiu a 

necessidade de controle com sistema de dispatching eletrônico, comunicação 

por rede ou por rádio com cada caminhão, de forma que a sala de controle 

sabe onde cada caminhão está indo. E esse caminhão roda em função de 

uma demanda, por exemplo, pegar um produto na mina, pegar um estéril e 

depositar. 

 

Portanto, a VALE foi pioneira no Brasil na implantação dos sistemas de dispatching 

que direcionam os caminhões para as escavadeiras/carregadeiras e consequentemente 

otimizam a utilização dos equipamentos. De acordo com Koppe (2007) até 2005 esses 

sistemas no Brasil não possuíam ampla utilização devido aos custos envolvidos na 

aquisição dos softwares importados. 

 

De acordo com Germany (2002) com as atividades de lavra da região do Quadrilátero 

Ferrífero em Minas Gerais, somado ao que se fazia em Carajás era possível dizer que o 

Brasil no início dos anos 2000 tornou-se modelo de aplicação de tecnologias de lavra a 

céu aberto. De acordo com Furtado & Urias (2013) o Brasil se especializou em 

aproveitar o que de melhor existia no mundo, absorvendo o conhecimento e a tecnologia 

de máquinas e equipamentos de diversas matrizes: EUA, Canadá, África do Sul, 

Austrália e Europa. Consideram-se aqui especialmente tecnologias relacionadas a 

máquinas e equipamentos, que demonstram a capacidade de produção avançada (Nível 

2).  
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No que tange às atividades de inovação, desde a década de 60 e 70 o custo elevado dos 

equipamentos de extração, processamento mineral e de manutenção, fez com que o 

departamento de manutenção na mina do Cauê se constituísse numa área estratégica e 

forte na VALE. Primeiramente, a manutenção era realizada por meio da Mecânica de 

Campo, uma oficina de manutenção em miniatura que se locomovia até os 

equipamentos pesados da lavra para a manutenção preventiva e corretiva. 

Posteriormente, projetou-se no conjunto das edificações na unidade de trabalho, a 

chamada Oficina Centralizada. A Oficina Centralizada era constituída de 60 mil metros 

quadrados onde se concentrava toda a maquinaria, os serviços de manutenção e 

recuperação dos equipamentos pesados do departamento das minas, além de boxes, 

postos de lavagem, postos de lubrificação, forjaria, postos de estacionamento, pátios de 

teste de freios, restaurante, vestiário, escritório, postos médicos, de telecomunicações e 

auditórios (Minayo, 1986).  

 

Na Oficina Centralizada um caminhão que acabava de chegar para revisão entrava no 

boxe onde a equipe de manutenção mecânica procedia ao seu diagnóstico. Com a ficha 

do caminhão em mãos, fazia-se um levantamento de quantas horas o motor trabalhou e 

de como estavam as peças fundamentais do veículo. Durante o processo de manutenção 

muitas atividades de adaptação e melhoria de peças e equipamentos foram realizadas. 

Por exemplo, os colaboradores da Oficina Centralizada desenvolveram uma hélice de 

caminhão própria (ventoinha que refrigera a água do radiador). A peça importada 

custava mais de dois milhões de cruzeiros, enquanto a desenvolvida na Oficina custava 

por volta de 300 mil cruzeiros (Minayo, 1986). Outro exemplo foi o desenvolvimento 

de uma máquina que permitia a não desmontagem do caminhão para manutenção. Essa 

máquina permitiu a redução do tempo dedicado à manutenção e da não produtividade 

do equipamento.  

 

Outra atividade de pequena adaptação e melhoria desenvolvida pela área de manutenção 

foi um reforço do pivotamento do caminhão – parte em que há a articulação da 

caçamba. De acordo com um colaborador da VALE no estudo de Minayo (1986:161) 

 

‘Como tem 170 toneladas de minério ele arrebenta sempre. Então nós 

bolamos um reforço para que o pivotamento não quebrasse, gerando maior 

durabilidade. Passaram alguns gringos lá na oficina e fotografaram aquilo, 

posteriormente um boletim com o desenho igual foi repassado para que 

todos os serviços fossem feitos daquela forma’. 
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A área de manutenção detinha o conhecimento da complexidade dos equipamentos e 

também das áreas hidráulica, pneumática, elétrica, eletrônica e mecânica. Esse 

conhecimento foi adquirido principalmente por meio do acompanhamento por parte dos 

colaboradores da VALE da implantação dos equipamentos por fornecedores norte-

americanos. Porém, esse processo de aquisição e assimilação do conhecimento foi 

muito lento. De acordo com Minayo (1986) “havia uma quantidade muito grande de 

trabalhadores desqualificados”, e por isso o principal meio de aprendizagem permanecia 

o learning by doing. Em outras palavras, o conhecimento prático adquirido 

coletivamente e progressivamente ainda se destacava como o principal meio de 

aprendizagem sobre as atividades executadas. Esse conhecimento se constituía e se 

transmitia como um capital coletivo era uma “memória técnica” transmitida 

predominantemente de forma oral. Por exemplo, de acordo com relato de um 

colaborador citado por Minayo (1986) ‘dentro do pátio de carregamento ninguém tem 

mais conhecimento do que eu. Conheço totalmente uma máquina alemã difícil de 

operar, que até os estudados acham difícil. Todo mundo que passa por lá, passa por 

minhas mãos’. 

 

Porém, mesmo sendo lento o processo de aquisição e assimilação do conhecimento por 

meio das interações com os fornecedores e por meio de aprendizagem via tentativa e 

erro e learning by doing os colaboradores se tornaram especialistas na manutenção de 

máquinas e equipamentos. A aplicação do conhecimento adquirido gerava retardo da 

obsolescência das máquinas e equipamentos e muitas vezes a recriação dos mesmos 

(Minayo, 1986). 

 

Cabe destacar que, apesar dos esforços da empresa em direção a acumulação de 

capacidades tecnológicas inovadoras em equipamentos para lavra, de acordo com 

Germany (2002), até final dos anos 90 não se conhecia pesquisas de órgãos ou de 

empresas que tenham feito inovações em métodos de lavra ou tenham implantado 

localmente tecnologias próprias de lavra (Germany, 2002), o que demonstra o não 

acúmulo de capacidades de inovação em processos para lavra. 
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Figura 20. Vista aérea da Mina de Carajás (PA), em 14 de janeiro de 1985 

 
Fonte: Vale (2012a) 

 

Em suma, durante a década de 40 até a década de 70 as atividades de lavra tanto para 

processos quanto para equipamentos eram primordialmente caracterizadas pelo uso e 

operação de tecnologias que empregavam métodos manuais de baixa produtividade 

(Vale, 2012a), muitas vezes inadequadas para a nova escala de lavra estabelecida e que 

não correspondiam as melhores técnicas e equipamentos existentes no mundo. De 

acordo com Germany (2002), as decisões para equipar as minas desde o seu início 

foram limitadas, tendo em vista o elevado investimento necessário para adquirir os 

equipamentos mais adequados e a pouca capacidade de se levantar empréstimos 

externos a juros mais baixos. Excepcionalmente foram introduzidos equipamentos e 

processos de última geração sem que antes tivessem sido testados em minas no exterior. 

Ainda, na década de 70, a empresa começou a realizar pequenas adaptações e melhorias 

nos equipamentos adquiridos por meio da área de manutenção. Isso demonstra pela 

confrontação com a escala de mensuração de capacidades tecnológicas que a empresa 

havia acumulado capacidade de produção básica (Nível 1) para processos e 

equipamentos de lavra e capacidade de inovação básica (Nível 3) para equipamentos. 

 

Durante a década de 80 e meados de 90, as atividades tecnológicas relacionadas a 

equipamentos de lavra caracterizavam-se pela implantação de tecnologias em 

consonância com os níveis de eficiência globais existentes e pela manutenção da 
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realização de atividades de pequenas adaptações e melhorias nos equipamentos. Já as 

atividades tecnológicas relacionadas a processos caracterizavam-se pela implantação de 

metodologias em consonância com os padrões internacionais, porém algumas atividades 

permanecem aquém do padrão internacional estabelecido. Sendo assim, pela 

confrontação com a escala de mensuração de capacidades tecnológicas, a empresa 

acumulou em equipamentos capacidade de produção avançada (Nível 2) e de inovação 

básica (Nível 3) e em processos acumulou capacidades de produção avançada (Nível 2), 

mas em alguns procedimentos permaneceu realizando atividades que caracterizam a 

capacidade de produção básica (Nível 1). 

 

7.1.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 1942 e 1997 

 

A acumulação de capacidades tecnológicas no período entre os anos 40 e meados dos 90 

foi suportada principalmente por mecanismos de aprendizagem de aquisição de 

conhecimento por meio da contratação de colaboradores, participação em seminários, 

treinamentos, cursos de curta duração, visitas técnicas e consultorias e assistências 

técnicas junto aos fornecedores e de assimilação e compartilhamento do conhecimento 

por meio da criação e ampliação de uma área de manutenção e treinamentos. Ao longo 

do período estes mecanismos de aprendizagem se modificaram e se intensificaram, por 

exemplo, a contratação de pessoal se ampliou e estava mais voltada para colaboradores 

com experiência e com maior nível de instrução. Os treinamentos, visitas técnicas, 

participação em seminários e cursos se intensificaram com a ampliação dos parceiros 

envolvidos. No começo do período os treinamentos eram realizados prioritariamente 

com parceiros fornecedores, a partir da década de 70 os parceiros se ampliaram para 

universidades, organizações de classe, fornecedores e competidores. 

 

Contratação de pessoas 

Inicialmente, na década de 40, com o objetivo de dar início as atividades de produção da 

empresa a VALE contratou mão de obra. Cerca 70% era proveniente do campo e os 

outros 30% da área urbana. Os últimos vieram principalmente de atividades em 

pequenas indústrias tradicionais ou eram egressos das indústrias de mineração e 

siderurgia da região central de Minas Gerais (Minayo, 1986; CVRD, 1992). As formas 

de recrutamento iniciais eram bastante informais, e o sistema mais comum, segundo 
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Minayo (1986) era o sistema chamado de turmas, isto é, um trabalhador mais experiente 

organizava um grupo de pessoas e os apresentava ao administrador de campo, que 

incorporava a todos no trabalho, em geral sob a vigilância daquele que apresentou. O 

critério fundamental que definia a seleção era o físico e as atividades de treinamento 

eram realizadas dentro do processo de trabalho aonde “uns iam ensinando os outros” 

(Minayo, 1986). Na mina do Cauê ao todo eram cerca de 350 pessoas trabalhando na 

lavra. As atividades de lavra concentravam o menor número de pessoas em atividades 

em relação a outras áreas e a mão de obra era pouquíssima especializada (Minayo, 

1986). A partir da década de 60, vinte anos após o início das operações da VALE, foram 

contratados os primeiros técnicos. Porém, até 1972 só havia quatro técnicos na área de 

lavra: um na área de dinamitagem, um de amostragem e controle da qualidade, um na 

parte de eletricidade e outro de manutenção (Minayo, 1986).  

 

Consultoria, Assistência Técnica e Treinamento 

Ainda durante a década de 40 a 60, com objetivo de implementar tecnologia na área de 

lavra para as operações, a VALE: (i) contratou técnicos americanos para acompanharem 

e prestarem assistência técnica a lavra, ainda muito rudimentar de hematitas roladas
15

 

(Germany, 2002); (ii) contratou a empresa Parsons, Klapp, Binckerhoff and Douglas 

(PKBD) para desenvolver um planejamento de mina para a lavra por meio da britagem e 

do carregamento do minério em correias transportadoras até os silos de depósitos e de 

embarque nos vagões ferroviários (Pimenta, 1950; Minayo, 1986; CVRD, 1992); e (iii) 

contratou consultor de planejamento de mina americano para realizar plano de lavra que 

contemplasse a uma nova produção da VALE a partir da década de 60. A consultoria 

orientou a construção de um modelo de blocos feito de madeira e com ele foi possível 

manualmente simular com sucesso a lavra na escala requerida. Neste período também 

foram realizados treinamentos para a diversificação de habilidades e uso dos novos 

equipamentos, de acordo com Minayo (1986:147) ‘o homem que enchia o caminhão 

com a pazinha, passou a encher um vagão eletronicamente, ouvindo um sinalzinho 

colorido e apertando um botão’. 

 

Junto a fornecedores norte-americanos também foram adquiridos equipamentos 

acompanhados da contratação de assistência técnica e da realização de treinamentos que 

                                                 
15

 Produto da erosão de corpos de hematita compacta. 
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envolviam visitas técnicas a operações no exterior acompanhadas muitas vezes de 

representantes de fabricantes de equipamentos. Porém, de acordo com Germany (2002) 

o desconhecimento da língua estrangeira dificultou uma maior absorção das novidades.  

 

Além disso, internamente, a implantação dos equipamentos e as consultorias realizadas 

também foram acompanhadas de um grande esforço dos colaboradores da VALE para 

assimilar o uso dos equipamentos e para adquirir conhecimento sobre desenvolvimento 

de planejamento de minas. A aquisição do conhecimento via treinamentos e 

acompanhamento das atividades dos fornecedores foi importante para que a empresa, 

com o fim do contrato de assistência técnica da PKBD em 1944, pudesse concluir os 

projetos das minas e ferrovias a partir de sua própria diretoria técnica (Minayo, 1986; 

CVRD, 1992). 

 

Arranjos organizacionais 

Durante este período foi criada uma área de manutenção que foi sendo aprimorada ao 

longo do tempo. Primeiramente, a manutenção era realizada por meio da Mecânica de 

Campo, uma oficina de manutenção em miniatura que se locomovia até os 

equipamentos pesados da lavra para a manutenção preventiva e corretiva. Mais tarde, 

projetou-se no conjunto das edificações na unidade de trabalho, a chamada Oficina 

Centralizada. A Oficina Centralizada era constituída de 60 mil metros quadrados onde 

se concentrava toda a maquinaria, os serviços de manutenção e recuperação dos 

equipamentos pesados do departamento das minas, além de boxes, postos de lavagem, 

postos de lubrificação, forjaria, postos de estacionamento, pátios de teste de freios, 

restaurante, vestiário, escritório, postos médicos, de telecomunicações e auditórios 

(Minayo, 1986).  

 

Learning by doing e testes e experimentações 

A área de manutenção detinha o conhecimento da complexidade dos equipamentos e 

também das áreas hidráulica, pneumática, elétrica, eletrônica e mecânica. Esse 

conhecimento foi adquirido principalmente por meio do acompanhamento por parte dos 

colaboradores da VALE da implantação dos equipamentos por fornecedores norte-

americanos. Porém, esse processo de aquisição e assimilação do conhecimento foi 

muito lento. De acordo com Minayo (1986) “havia uma quantidade muito grande de 

trabalhadores desqualificados”, e por isso o principal meio de aprendizagem era por 
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meio de learning by doing e testes e experimentações operacionais. Em outras palavras, 

o conhecimento prático adquirido coletivamente e progressivamente ainda se destacava 

como o principal meio de aprendizagem sobre as atividades executadas. Esse 

conhecimento se constituía e se transmitia como um capital coletivo era uma “memória 

técnica” transmitida predominantemente de forma oral. Por exemplo, de acordo com 

relato de um colaborador citado por Minayo (1986) ‘dentro do pátio de carregamento 

ninguém tem mais conhecimento do que eu. Conheço totalmente uma máquina alemã 

difícil de operar, que até os estudados acham difícil. Todo mundo que passa por lá, 

passa por minhas mãos’. Porém, mesmo sendo lento o processo de aquisição e 

assimilação do conhecimento por meio das interações com os fornecedores e por meio 

de aprendizagem via testes e experimentações operacionais os colaboradores se 

tornaram especialistas na manutenção de máquinas e equipamentos. 

 

Criação de procedimentos e treinamentos 

Posteriormente, a área de manutenção começou a realizar análises de ocupação e a 

montar programas específicos com procedimentos corretos para operação de novos 

equipamentos e manutenção mecânica dos mesmos como forma de codificação do 

conhecimento. A partir desses procedimentos foram montados treinamentos para que o 

conhecimento fosse compartilhado e os colaboradores aprendessem a operar e 

manutenir os diversos equipamentos. Grande parte desses treinamentos foram realizados 

no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte (Minayo, 1986).  

 

A partir de meados da década de 70 e de 80, a VALE estava se organizando como uma 

indústria altamente especializada na extração de minério e diante disso passava a 

priorizar a progressão dos colaboradores que adquiriram experiência internamente - por 

meio da realização de concursos formais para remanejamento interno - e a intensificar 

os programas de treinamento. Por exemplo, em 1983 a empresa mantinha 430 cursos em 

diversas áreas de conhecimento, prioritariamente vinculados às atividades de lavra 

(CVRD, 1992). 

A intenção de qualificar a mão de obra estava consubstanciada pela política da área de 

Desenvolvimento de Pessoal que tomou corpo a partir do início dos anos 80. Essa área 

visava manter altamente qualificado o trabalhador coletivo e promover a segurança do 

trabalho (aspecto fundamental do processo produtivo, pelo alto valor dos equipamentos 

e pelo risco permanente da atividade extrativa e o aspecto comportamental dos 
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operários). O Setor de Desenvolvimento de Pessoal funcionava em colaboração e nos 

padrões do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), considerado modelo 

pela eficiência dos cursos ministrados (Minayo, 1986). A área de Desenvolvimento de 

Pessoal teve um papel fundamental no êxito da alta qualificação do trabalho coletivo da 

VALE. 

 

Contratação de expertise e treinamento 

De acordo com Gerente de Logística a priorização dos colaboradores internos por meio 

de progressões via concursos internos gerou uma lacuna de entrada de novos 

profissionais, especialmente devido ao início das atividades em Carajás que 

demandavam cada vez mais colaboradores. Diante disso, em meados da década de 80 a 

VALE criou programas de trainee. Segundo o Gerente de Logística: 

 

O programa anterior tinha sido quase treze anos antes e havia um gap bem 

grande de entrada de pessoas novas, jovens engenheiros, de novos 

profissionais. E aí um pouco por conta de Carajás que estava se instalando a 

VALE estabeleceu dois programas de trainee, na época não chamava nem de 

trainee. O primeiro programa foi para formação de grupo de engenheiros 

que iam tocar o projeto que na época se chamava PCO (Programa de 

Capacitação ao Operacional) basicamente essas pessoas foram contratadas 

muito no norte do país e algumas até em Minas Gerais onde tinha e tem uma 

escola de mineração forte e sempre foi o grande esteio de fornecimento de 

mão de obra para a mineração da VALE, a Universidade Federal de Ouro 

Preto e um pouco a Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

A UFOP e a UFMG sempre foram as grandes municiadoras de mão de obra qualificada 

tanto em nível técnico quanto em nível superior, particularmente engenheiros e 

geólogos. O programa de trainee relatado teve duração de um ano. Neste caso 

específico, de acordo com o Gerente de Logística: 

 

[...] houve pouca formação em termos acadêmicos, de sala de aula, mas 

houve muito tempo de estágio poque as operações de Carajás começaram 

quase um ano depois. O pessoal ficou muito tempo na região Sudeste 

acompanhando as operações daqui para depois poderem operar no Norte. 

 

No Projeto Ferro Carajás haviam 5.863 empregados. Destes, 2.043 estavam vinculados 

à mina, sendo 67 de nível superior e 314 de nível médio (ver Tabela 3). 
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Tabela 3. Relação de empregados no Projeto Ferro Carajás em 1985 

Área 
Técnico 

Nível Superior 

Técnico  

Nível Médio 
Qualificado 

Semi-

qualificado 

Não-

Qualificado 
Total 

Mina 67 314 209 937 516 2.043 

Ferrovia 43 475 616 1.043 345 2.522 

Porto 35 250 42 232 78 637 

Núcleos 4 15 112 75 102 308 

Adm. 

Central 
30 29 18 61 35 173 

Total 179 1.083 997 2.348 1.076 5.683 

Fonte: CVRD (1992); Vale (2012a) 

 

Portanto, o número de contratações a partir de meados da década de 70 se multiplicou, 

especialmente devido ao início das operações de Carajás e também se tornou mais 

qualificada. De acordo com Minayo (1986) em 1978 havia 200 técnicos e no início da 

década de 80 já se somavam 732 em toda a superintendência das minas. Essas melhorias 

nas operações abriram oportunidades para um grande número de técnicos de formação 

superior. No ramo da engenharia, a empresa antes dirigida por três ou quatro 

profissionais, ampliou o leque de especialidades de acordo com as áreas técnicas de 

produção engenharia de minas, química, geologia, transporte, elétrica, eletrônica, 

mecânica, industrial e de sistema. Além da introdução de grande número de engenheiros 

na produção, a necessidade de modernizar a administração de bens e serviços abriu a 

oportunidade para outros profissionais. De acordo com Minayo (1986) “a empresa que 

antes era só de engenheiros começou a admitir economistas, médicos, administradores, 

sociólogos, assistentes sociais, educadores, etc.”. Cabe destacar que muitos técnicos 

estrangeiros foram contratados para trabalhar nas operações da VALE e trouxeram o 

que conheciam de melhor dos seus países de origem da área de lavra. A informação 

mais atualizada era também complementada pela comunicação por eles mantida com 

suas bases. A comunicação entre os técnicos das diferentes minas ajudava a transferir o 

conhecimento, seja nas visitas mútuas que se faziam, ou por meio de seminários e 

congressos de mineração cada vez mais frequente a partir da década de 1970. 

 

Seminários, cursos, treinamentos e visitas técnicas 

A VALE também promovia seminários internos em suas minas, convidando muitas 

vezes técnicos de outras empresas para participarem. Também, patrocinava cursos com 

consultores estrangeiros para estudos específicos de suas minas e para ministrar cursos 

nas Escolas de Ouro Preto e Belo Horizonte para seus técnicos, convidando também 

técnicos de outras minas da região do Quadrilátero Ferrífero. As Escolas sempre 
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cooperaram com essas iniciativas, incluindo muitas vezes seus próprios mestres nesses 

cursos. Os técnicos e engenheiros da VALE também frequentaram vários cursos de 

curta duração realizados pelo IBRAM, Fundação Gorceix de Ouro Preto e algumas 

outras universidades, muitas vezes ministrados por profissionais estrangeiros.  

 

Além dos seminários, cursos e treinamentos realizados juntamente com fornecedores 

estrangeiros como suporte ao desenvolvimento das capacidades de produção, a VALE 

realizava estágios de férias para os estudantes de engenharia de minas junto a parceiros 

no exterior. Estes estudantes absorviam o conhecimento desses estágios e os 

introduziam nas minas brasileiras. Em outros casos, as novas práticas eram trazidas por 

técnicos brasileiros que tiveram oportunidade de trabalhar em minas fora do Brasil ou 

que fizeram cursos de pós-graduação em universidades fora do país e divulgaram, ao 

retornar, os seus conhecimentos. 

 

Portanto, até meados da década de 90 os mecanismos de aprendizagem utilizados pela 

VALE eram contratação de colaboradores, participação em seminários, treinamentos, 

cursos de curta duração, visitas técnicas, consultorias e assistências técnicas e criação e 

ampliação de uma área de manutenção e treinamentos. Conforme modelo no Quadro 3, 

com exceção de treinamentos internos e da área de manutenção que se referem a 

mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais que contribuíram para a realização 

de atividades de produção e inovação. Os mecanismos de aprendizagem utilizados pela 

empresa eram prioritariamente interoganizacionais envolvidos por fluxos de 

conhecimento unidirecionais dos parceiros para a VALE, como fornecedores, 

universidades e organizações de classe e contribuíram pincipalmente para a realização 

de atividades de produção. 

 

7.1.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

1942 e 1997 

 

Esta Seção aborda as principais implicações geradas pela acumulação de capacidades 

tecnológicas e seus mecanismos de aprendizagem subjacentes durante o período entre 

1942 e 1997. As implicações se refletiram predominantemente no (i) desempenho 

inovativo e inventivo e seus benefícios; e (ii) desempenho operacional, ambiental e de 

saúde e segurança. 
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Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

Durante este período foram evidenciadas muitas aquisições de equipamentos. Estas 

aquisições requereram a criação de uma área de manutenção que realizou diversas 

pequenas melhorias e adaptações, que caracterizavam a capacidade de inovação da 

VALE. Por exemplo, a área de manutenção na década de 60 desenvolveu uma hélice de 

caminhão própria (ventoinha que refrigera a água do radiador). A peça importada 

custava mais de dois milhões de cruzeiros, enquanto a desenvolvida na área custava por 

volta de 300 mil cruzeiros (Minayo, 1986), uma redução de 1,7 milhões de cruzeiros por 

peça. Outro exemplo foi o desenvolvimento de uma máquina que permitia a não 

desmontagem do caminhão para manutenção. Essa máquina permitia a redução do 

tempo dedicado à manutenção e da não produtividade do equipamento. Outra melhoria 

desenvolvida foi um reforço do pivotamento do caminhão – parte em que há a 

articulação da caçamba. De acordo com um colaborador da VALE no estudo de Minayo 

(1986:161) 

 

‘Como tem 170 toneladas de minério ele [pivotamento] arrebenta sempre. 

Então nós bolamos um reforço para que o pivotamento não quebrasse, 

gerando maior durabilidade. Passaram alguns gringos lá na oficina e 

fotografaram aquilo, posteriormente um boletim com o desenho igual foi 

repassado para que todos os serviços fossem feitos daquela forma’. 

 

Como mencionado no discurso, os consultores que trabalhavam na empresa na época 

identificavam essas melhorias, as codificavam em boletins e as disseminavam para que 

fosse gerado um padrão melhorado na manutenção dos equipamentos. 

 

Desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança 

A acumulação de capacidades tecnológicas de produção no período gerou implicações 

direcionadas principalmente para o aumento de produção e redução dos custos 

operacionais. Porém, o fato da empresa ter passado mais de 30 anos com capacidade de 

produção básica em equipamentos para lavra e mais de 50 anos realizando algumas 

atividades de capacidade de produção básica em processos na área de lavra demonstrou 

algumas implicações negativas para a empresa. 
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No início dos anos 50, a renovação de equipamentos contribuiu para que fosse atingido 

o total de 1,5 milhão de toneladas exportadas anualmente (CVRD, 1992). Alcançada a 

meta de 1,5 milhão de toneladas, novas aquisições de equipamentos de lavra e de 

transporte foram realizadas (ex.: aquisição de perfuratrizes elétricas a percussão e 

escavadeira elétrica). Estas aquisições permitiram o aumento da produção para 3 

milhões de toneladas. Seguindo a tendência de renovação para aumento da capacidade, 

em 1963 a VALE implantou a perfuração down the hole de 6 ¾” e rotativas de 9 7/8”, 

as escavadeiras elétricas de 6 e 9jc e caminhões diesel elétricos de 100 e 120t, que 

corroboraram a geração em média de 25 mil toneladas de minério por dia (Minayo, 

1986).  

 

No final dos anos 70 foram modernizadas as minas de Conceição e Dois Córregos. 

Consequentemente, sua capacidade passou a ser de 28 milhões de toneladas anuais de 

itabirito e hematita e 24,2 milhões de toneladas anuais de produtos como blue dust, 

pellet feed, sinter feed e granulados (CVRD, 1992).  

 

Em meados dos anos 90 em Carajás e Itabira houve a instalação de equipamentos de 

grande porte com GPS e células de pesagem que permitiram um controle em tempo real 

da quantidade e qualidade lavrada. De acordo com o Gerente de Inovação e 

Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina esses equipamentos: 

 

[...] aumentavam a capacidade das operações, geravam uma melhor 

previsão de falhas no motor e uma maior segurança dos equipamentos por 

meio da automação maior dos alarmes. 

 

Também, no final dos anos 90, as minas de Itabira e Carajás foram equipadas com 

sistemas de direcionamento (dispatching) de caminhões para escavadeiras nas minas, o 

que permitiu controlar o trajeto de cada caminhão gerando redução no número de 

unidades de equipamentos necessárias e maior segurança dos operadores (Germany, 

2002).  

 

No que tange às capacidades de produção acumuladas na função processos de lavra, as 

implicações se refletiram em uma não realização de melhorias do desempenho 

operacional. Por exemplo, havia uma tendência de se economizar nos explosivos, 
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procurando manter baixas as razões de carregamento. Essa economia deixava de gerar 

um conjunto de efeitos benéficos causados pelo desmonte adequado, como uma maior 

taxa de produtividade da escavação, transporte, redução do desgaste das caçambas das 

máquinas de carregamento e dos caminhões, assim como dos engaiolamentos dos 

britadores primários (Germany, 2002). De acordo com entrevista com Professor de 

Engenharia de Minas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 

 

Nesta época na maioria das minas da VALE persistia a tendência de se 

economizar nos explosivos, procurando manter baixas as razões de 

carregamento, o que se justificaria pelo alto custo do explosivo, sem se 

atentar para o conjunto de efeitos benéficos causados pelo desmonte 

adequado, com uma taxa maior de carregamento, na produtividade da 

escavação, transporte, redução do desgaste das caçambas das máquinas de 

carregamento e dos caminhões, assim como dos engaiolamentos dos 

britadores primários, que, na maioria das vezes, são sempre menores do que 

o indicado. Essa preocupação só se iniciou a partir do final dos anos 2000. 

 

Portanto, especialmente no que tange a processos da área de lavra já era evidenciado 

uma necessidade de aprofundamento das capacidades tecnológicas, pois a exacerbação 

do uso de métodos e matérias primas inadequadas além de estarem gerando perda de 

competitividade ou de possíveis reduções de custos gerava também um impacto no 

desenvolvimento da indústria química no Brasil (Germany, 2002). O excesso de 

economia no uso de explosivos bem como a utilização predominante de ANFO, muitas 

vezes feito de forma improvisada nas minas gerou um atraso na produção local de 

nitrato de amônia “explosive grade” (Germany, 2002). 

 

7.2 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE 

LAVRA NO PERÍODO ENTRE 1998 A 2010 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associados na área de lavra no período entre 1998 e 2010.  

 

A Seção 7.2.1 apresenta as condições organizacionais predominantes na VALE que 

contextualizaram e influenciaram a acumulação de capacidades tecnológicas no período. 

Este período se inicia após o fim da VALE como empresa estatal. A Seção 7.2.2 

demonstra que, em termos de acumulação de capacidades tecnológicas, este período é 

marcado pela continuidade de aquisição de novas tecnologias, realização de atividades 
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operacionais rotineiras e uso de equipamentos, técnicas e métodos existentes com níveis 

globais de eficiência e qualidade que representam a capacidade de produção avançada 

(Nível 2) em equipamentos e processos. A introdução de novos equipamentos foi 

acompanhada de um maior esforço para assimilar o uso desses novos equipamentos de 

ponta e a empresa gradualmente aumentou sua base de conhecimento operacional. A 

VALE tornou mais ativa a sua participação no processo de implantação e adaptação de 

novos equipamentos gerando um aprofundamento das atividades inovadoras em direção 

a nível de capacidade de inovação intermediária (Nível 4) para equipamentos.  

 

A Seção 7.2.3 demonstra que os mecanismos de aprendizagem que suportaram o 

acúmulo de capacidades tecnológicas. Por fim, a Seção 7.2.4 demonstra as implicações 

geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas para a performance competitiva 

da empresa.  

 

7.2.1 Condições Organizacionais 

 

Conforme mencionado na Seção 6.2.1, no final da década de 90, com a privatização da 

VALE, a prioridade estratégica da empresa se distanciava da diversificação e de acordo 

com Geólogo Sênior “estava voltada para redução de custos”. Neste sentido de acordo 

Diretor de Projetos Minerais: 

 

No período entre 1998 a 2002, após a privatização, a diretoria que entrou na 

VALE não optava mais por uma estratégia de diversificação, então os planos 

de diversificação foram abandonados momentaneamente.  

 

Além da redução de custos, no período entre 1998 a 2002 continuava-se estimulando o 

aumento da produção especialmente de minério de ferro. Segundo Gerente Geral de 

Processamento Mineral: 

 
Com o empobrecimento das reservas da VALE, especialmente no Sistema Sul 

e o crescimento muito grande da produção de minério de ferro de empresas 

competidoras como a Rio Tinto e a BHP, a VALE precisou pensar em 

soluções para aumentar a sua produtividade, especialmente voltadas apara a 

aquisição de equipamentos de ponta equiparáveis aos usados pela BHP e 

Rio Tinto. 

 

Após 2002 há uma mudança na estratégia e na liderança da empresa. De acordo com 

Diretor de Projetos Minerais: 



211 

 

 

 

 

Quando entrou o Roger Agnelli ele veio com a vertente da diversificação até 

por orientação do Conselho, então a gente tirou da gaveta um planejamento 

de diversificação construído em 1996 junto com a Mckinsey e colocou esse 

plano em prática. Então, de 2002 até início dos anos 2010 a estratégia da 

VALE esteve orientada para a internacionalização e para a diversificação de 

bens minerais de uma forma mais agressiva no sentido de mais intensa do 

que era feito na época da estatal.  

 

Esta estratégia foi envolvida por um cenário de mercado de alta demanda e de alta no 

preço do minério de ferro impulsionados pelo crescimento da China, o que colaborou 

para a o desenvolvimento da estratégia de diversificação do portfólio de negócios e de 

internacionalização. Este último se consolidou com a aquisição da empresa canadense 

Inco em 2006. Neste período a VALE chegou a ter atuação em mais de 40 países. E, 

entrou em áreas como metais não ferrosos e carvão metalúrgico e energético. Neste 

último caso adquiriu uma jazida em Moçambique onde iniciou-se um projeto que tinha 

como objetivo tomar mercado de grupos que vendiam o produto para o Brasil, que não é 

produtor. Também, foram realizados investimentos para a expansão em minério de ferro 

por meio de projetos como o S11D, o Adicional40 e o Itabiritos. A VALE passou a 

competir com empresas de peso na indústria mundial mineral como BHP, Rio Tinto e 

Anglo American. Com a aquisição da Inco a VALE assumiu a segunda posição mundial 

de produção de níquel, atrás da russa Norilsk. 

 

Dentro desta estratégia o P&D tinha lugar de destaque, como pode ser observado no 

Relatório da Diretoria de 2006 (Vale, 2007):  

 

Nossa missão é transformar recursos minerais em riqueza e desenvolvimento 

sustentável. Nossa visão é ser a maior empresa de mineração do mundo e 

superar os padrões consagrados de excelência em pesquisa, 

desenvolvimento, implantação de projetos e operação dos negócios. Para 

atingir tal objetivo, estamos ampliando a nossa capacidade nas atividades de 

exploração de minério de ferro e níquel e aumentando a nossa diversificação 

geográfica e de produtos, assim como a nossa capacidade logística. Estamos 

investindo no crescimento orgânico dos nossos negócios principais, a partir 

de um processo estratégico de planejamento de longo prazo. Regularmente, 

analisamos oportunidades de fazer aquisições estratégicas. Aplicamos uma 

rígida disciplina de gestão de capital para aumentar o retorno sobre o 

investimento e retorno total aos nossos acionistas [Grifo do autor].  
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Sendo assim, a empresa começou a planejar e instituir arranjos organizacionais de 

suporte ao P&D como a criação do Departamento do Instituto Tecnológico Vale 

(DITV). De acordo com Engenheiro Sênior: 

 

O departamento foi criado como uma área da Vale de governança do P&D. 

Um dos objetivos principais da criação não foi a centralização do P&D 

porque ele é um modelo híbrido, mas para que a Vale tivesse uma 

governança desse P&D que estava tão disseminado nas várias diretorias da 

empresa. A Vale não tinha um portfólio de P&D. Hoje a Vale tem um 

portfólio, onde ela tem os diretores que pode ter uma visualização do que é 

gasto em P&D, de como que está essa carteira. Nós ainda não chegamos a 

uma maturidade de ter um balanceamento. O departamento foi criado para 

isso e para que cuidasse da pesquisa de longo prazo. Porque um diagnóstico 

realizado no passado mostrou que o P&D da empresa era de curto prazo. 

Nós não tínhamos P&D de longo prazo. Para dar suporte ao P&D de longo 

prazo, aí vieram os projetos dos Institutos Tecnológicos Vale (ITVs). O nosso 

olhar até 2011, era muito no longo prazo na pesquisa disruptiva que era 

para gerar novos negócios. 

 

Sobre os projetos dos ITVs, de acordo com Engenheiro Sênior: 

 

O DITV foi planejado a partir de 2006 e estabelecido em 2008 ou 2009. 

Junto ao DITV foram estruturados os ITVs que seriam três: ITV Energia, ITV 

Mineração e ITV Desenvolvimento Sustentável. Até 2011 a estratégia da 

empresa era ver a energia como negócio. Além disso, os ITVs seriam criados 

para serem incubadoras de novos negócios. 

 

Além da energia, a VALE entrou em outros negócios. O Engenheiro Sênior ressalta: 

 

Tinham as iniciativas da área de energia que eram muito diversificadas, não 

só com a iniciativa de P&D do ITV energia que era em São José dos 

Campos, mas tinha biotecnologia, tinha as empresas de base tecnológicas 

que era a Vale Soluções Energéticas. Tinha a TecnoRed que trabalhava com 

um novo forno, era uma tecnologia de indução do minério de ferro, uma 

redução direta que transformava qualquer sucata em minério de ferro. Como 

era visto como uma ameaça, a VALE ia lá e comprava o negócio, era uma 

estratégia. Quanto ao Centro de Biotecnologia, a VALE tinha um 

departamento enorme. 

 

Portanto, este período é marcado por um período de transição de condições 

organizacionais baseadas em uma estratégia de enxugamento e foco, pois a empresa 

vinha de um processo de privatização para uma estratégia voltada para a 

internacionalização e diversificação da empresa para novos negócios com destaque para 

o P&D. 
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7.2.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 1998 e 2010 

 

Neste período, com o objetivo de assegurar o crescimento e acompanhar a expansão da 

economia global, a VALE ampliou seus investimentos em direção à expansão da 

capacidade produtiva principalmente por meio da aquisição de equipamentos de grande 

porte (ver Figura 21). Na área de lavra, por exemplo, a empresa investiu nos chamados 

supercaminhões – com aproximadamente 6 metros de altura (cerca de dois metros a 

mais que os veículos utilizados até então) por sete de largura e rodas de até cinco metros 

de diâmetro, com faróis de neon que dão visibilidade noturna – usados no Complexo 

Carajás (Vale, 2012a). De acordo com o Gerente de Inovação e Desenvolvimento de 

Infraestrutura de Mina: 

 

Os caminhões do passado eram caminhõezinhos de 30, 20 toneladas. Em 

meados dos anos 2000 começamos a testar em Carajás, caminhão de 400 

toneladas, caminhões da Caterpillar, a melhor tecnologia disponível no 

mundo.  

 

Consequentemente, a ampliação da capacidade dos caminhões demandou a ampliação 

da capacidade das escavadeiras (ver Figura 22). De acordo com Gerente de Inovação e 

Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina: 

 

As escavadeiras do passado eram escavadeiras pequenas a cabo. Hoje 

existem escavadeiras hidráulicas, elétricas que com 3 conchas, eles enchem 

um caminhão de 270 toneladas. São escavadeiras muito grandes com mais 

de 100 jardas cúbicas, essas podem encher um caminhão de 400 toneladas, 

com 2 conchas e meia. 

 

A implantação dos caminhões e escavadeiras de maior porte ocorreu com a participação 

de colaboradores da VALE durante o processo de teste nas minas. Durante a fase de 

testes dos equipamentos, de acordo com Gerente de Inovação e Desenvolvimento de 

Infraestrutura de Mina “eram eventualmente sugeridas por parte dos colaboradores 

pequenas adaptações que fossem necessárias devido às características específicas de 

cada sítio, mas em geral era uma aquisição do desenvolvimento dos fornecedores”.  
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Figura 21. Adoção de equipamentos de grande porte pela Companhia Vale do Rio Doce nas 

operações de ferro em Carajás 

 
Fonte: Koppe (2007) 

 

Figura 22. Evolução dos equipamentos de escavação e carregamento observando-se a tendência de 

aumento do porte 

 
Fonte: Koppe (2007) 
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A mudança nas características dos equipamentos utilizados na área de lavra não esteve 

relacionada apenas ao aumento da sua capacidade. De acordo com o Gerente de 

Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina outras modificações foram 

implementadas nos equipamentos e trouxeram impactos substanciais para a empresa: 

 

A tecnologia do motor mudou, o motor aspirado, turbinado é muito melhor. 

Isso se reflete no consumo de diesel que hoje deve ser quase a metade do que 

era no passado. Outra melhoria está relacionada a ergonomia. Antigamente 

todo motorista de caminhão tinha problema de coluna, hoje o banco dele é 

ergonômico, feito quase que customizado para a pessoa que vai utilizar, 

então você tem um ganho absurdo na área de saúde e segurança. Também há 

a implantação de automação dos alarmes de segurança dos equipamentos. 

Por exemplo, um sensor que desliga o caminhão ou outro equipamento 

automaticamente se o motorista estiver com sono ou quando uma operação 

está forçando demais o sistema um alarme é acionado automaticamente para 

que o operador finalize a operação. Essas inovações estão aumentando no 

volume, quando você adquire um equipamento novo ele vem com muito mais 

melhoria do que o anterior, essa velocidade é muito ampla. Também grande 

parte das melhorias dos equipamentos está relacionada a prevenção de 

falhas, há muitos avanços no monitoramento e controle por meio da 

automação que busca antecipar por exemplo a quebra de um motor. 

 

De acordo com o Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina 

“essas melhorias atreladas aos equipamentos foram desenvolvidas pelos fornecedores 

que perceberam as necessidades do mercado. A VALE adquiriu esses equipamentos e 

participou dos testes nas minas”. Portanto, a aquisição desses equipamentos que de 

acordo com Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina refere-se 

“a melhor tecnologia disponível no mundo” demonstra a capacidade tecnológica de 

produção avançada da empresa (Nível 2).  

 

Vinculada a implementação de equipamentos de grande porte, foram evidenciadas 

melhorias/adaptações nos modelos de manutenção de equipamentos. Essas melhorias, 

em conjunto com as adaptações realizadas nos equipamentos durante o processo de 

testes e experimentações nas minas demonstram a sustentação das capacidades de 

inovação básica (Nível 3) acumuladas no período anterior.  

 

No que tange a capacidade de inovação intermediária (Nível 4), a VALE começou a 

realizar modificações baseadas em engenharia em equipamentos em parceria com os 

fornecedores. Por exemplo, a VALE em meados dos anos 2000 adquiriu correias 

suspensas em cabos para transporte de minério. As correias seriam usadas num projeto 
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na Argentina, porém este foi cancelado e as correias foram instaladas em Corumbá. 

Diante disso, a equipe de engenharia precisou desenvolver em parceria com o 

fornecedor grandes adaptações para que a correia fosse implementada neste novo local. 

De acordo com o Gerente Geral de Engenharia de Manutenção, Inovação e 

Desenvolvimento de Ferrosos: 

 

As correias suspensas estavam sendo aplicadas em um projeto na Argentina 

para atravessar o rio Uruguai, mas o projeto foi cancelado então moveu-se 

esse transportador para Corumbá, onde há uma operação da Vale no alto da 

serra e ela precisa ser transportada até o pé da serra para ser embarcada no 

trem. Nesta serra há uma reserva ambiental, então tem que passar por toda 

essa área sem impactar. Essa correia transportadora tem abas laterais, ela 

não derrapa, ela não é um carrinho, ela é contínua. Essa tecnologia veio da 

Áustria. Foi uma aquisição de tecnologia, mas a VALE realizou muitas 

adaptações para adequação a nossa realidade. 

 

O desenvolvimento de caminhões comboio também refere-se a capacidade de inovação 

intermediária (Nível 4). De acordo com Gerente Geral de Engenharia de Manutenção, 

Inovação e Desenvolvimento de Ferrosos: 

 

Nos anos 2000s nós trouxemos uma tecnologia de operação de comboio para 

minério de ferro. É um caminhão que roda em comboio, ou seja, um 

operador para 2, 3, 4 equipamentos de porte maior do que os normalmente 

usados no Brasil. A VALE trouxe esses equipamentos, mas com os minérios 

tão densos, tão pesados o fornecedor não traz para nós porque está preso 

por acordo, então a VALE tem que desenvolver o seu, fomentar o 

desenvolvimento do seu equipamento. O caminhão comboio foi desenvolvido 

e fomentado inicialmente por empresas australiana, BHP e Rio Tinto. Hoje o 

maior usuário é a Rio Tinto que possui minas que são totalmente operadas 

por esse tipo de equipamento. 

 

Outro exemplo de atividade inovadora que demonstra a capacidade de inovação 

intermediária (Nível 4) da VALE refere-se a tecnologias desenvolvidas dentro do 

Projeto S11D. Segundo Engenheiro da área de Projetos de Capital: 

 

[...] no S11D nós copiamos alguns padrões australianos de produção, 

basicamente a ideia de inovações dentro do projeto surgiu de benchmarking 

em projetos australianos, principalmente da BHP que é a maior concorrente 

da VALE. Então, foi a partir de se espelhar nesse projetos que a VALE 

inseriu tecnologias nesses processos. Neste projeto foi feita uma prospecção 

de tecnologias existentes e elas foram combinadas e aplicadas no S11D. 
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Uma das tecnologias desenvolvidas e implantadas no S11D é o sistema truckless 

(tecnologia in-pit crushing and conveying). De acordo com Engenheiro da área de 

Projetos de Capital: 

 

A VALE tem a tradição de ter apenas minas operando ou com a britagem 

móvel, que utiliza caminhões também, e às vezes uma britagem semimóvel 

mas o S11D é inteirinho pensado sem caminhão. Então você tem uma 

produtividade muito maior e com isso menos custo operacional, mas você 

aumenta muito o custo de implantação. Que ao invés de você colocar e fazer 

só aquisição de caminhões, você faz aquisição de equipamentos de britagem 

móvel, e faz muita implantação de correia transportadora. Você tem que 

fazer uma parte muito grande de terraplenagem, de estrutura de bases civis e 

tudo mais e acaba que o S11D é um projeto que tem um investimento de 

capital muito maior que um convencional com caminhão. A Vale está 

investindo mais para depois ter menor custo operacional e maior 

competitividade. Então, essa é a grande inovação do projeto, o truckless. 

 

Para desenvolvimento e implementação do sistema truckless a VALE assinou contrato 

no valor de US$ 76 milhões para trabalhar em parceria com a Sinclair Knight Merz 

(SKM). A SKM fornecerá apoio de engenharia para o sistema truckless, assim como os 

serviços de suporte de suprimentos, planejamento de execução e gestão de projeto. O 

sistema transportará o minério de ferro da mina para as pilhas por correias e implicará 

na redução de emissões de carbono e custos operacionais devido à economia em 

combustível e pneus (Palmeira, 2013). Ainda sobre implicações de acordo com 

Engenheiro de Projetos de Capitais: 

 

Importante ressaltar que entre o platô onde está o minério e a área onde será 

instalada a usina de beneficiamento, há um desnível de 450 metros. Essa é 

outra vantagem do sistema truckless, pois a correia consegue avançar essa 

rampa de forma mais fácil do que o caminhão, que teria de "serpentear" 

para chegar ao destino. Os caminhões fora de estrada, veículos de 250 

toneladas, usados na mineração também não conseguem percorrer longas 

distâncias. O seu uso, portanto, tornaria inviável colocar a usina de 

beneficiamento fora da Floresta Nacional de Carajás. Com o uso de correias 

transportadoras, o sistema proporcionará a Vale diminuir em 77% o seu 

consumo de diesel, reduzindo as emissões de CO2 também em 77%, de 146,3 

mil para 33,7 mil toneladas por ano, corte que equivale aos gases lançados 

por 75 mil carros populares, além da redução de geração de resíduos, como 

pneus, filtros e lubrificantes.  

 

Palmeira (2013) afirma que se o projeto S11D não utilizasse o sistema truckless seriam 

necessários cerca de 100 caminhões fora-de-estrada para a operação. De acordo com 

Engenheiro da área de Projetos de Capital “o sistema truckless é uma inovação para o 

minério de ferro e para uma escala de 90 milhões de toneladas. Porém, é uma tecnologia 
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que já existia na Austrália para plantas de carvão” e é usado há décadas no sistema de 

lavra de carvão na Alemanha. 

 

Devido ao caráter inovador no contexto do Brasil e no minério de ferro a VALE em 

parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA) e a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (SEDECT) lançaram o 

“Programa de Desenvolvimento, Capacitação e Disseminação de Novas Tecnologias 

para a formação de recursos humanos” para pesquisadores e/ou alunos de pós‐doutorado 

e/ou doutorado de Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa, Públicas ou Privadas 

sediadas no Estado do Pará, que pretendiam desenvolver atividades na linha de pesquisa 

análise de sistemas truckless (Mesquita, Marotta, Athar & Sebe, 2011). Neste programa 

os pesquisadores realizavam atividades de capacitação na Austrália ou Canadá, países-

sede das empresas que estão desenvolvendo as novas tecnologias – e posteriormente 

desenvolviam o projeto de pesquisa com aplicação às operações da VALE (Mesquita et 

al. 2011). 

 

Na área de gestão também foram evidenciadas atividades que demonstra a capacidade 

de inovação intermediária (Nível 4) está relacionada ao desenvolvimento de uma 

ferramenta de gestão. Em 2010, foi desenvolvida uma metodologia de benchmarking 

em parceria com a FGV e Mckinsey. De acordo com Gerente Geral de Engenharia de 

Manutenção, Inovação e Desenvolvimento de Ferrosos: 

 

É um processo que foi totalmente desenvolvido na Vale, toda a modelagem, 

os simuladores que são necessários, foi tudo feito na Vale, com analistas 

próprios, da própria equipe. Em alguns momentos houve a participação de 

consultorias, era por tarefa, estava faltando expertise para construir tal 

modelo, aí contratou-se a consultoria da Mckinsey, faltou um modelo de 

governança, aí contratou-se a consultoria da FGV, mas o projeto inteiro era 

da Vale, tanto é que algumas pessoas utilizaram o projeto para se formarem 

mestres ou doutores aqui na VALE. 
 

No que tange aos processos da área de lavra, muitas atividades ainda refletiam a 

capacidade de produção básica (Nível 1) da empresa. Por exemplo, nas operações de 

Carajás, o método de lavra ainda estava sendo realizado de maneira não padronizada. 

De acordo com professor da UFRGS:  
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Então como o cara marca lá os pontos onde ele tem que fazer a malha de 

perfuração? Ele vai lá com trena e marca, mais ou menos, coloca uma pedra 

em cima de um papel, aí fica um ponto aqui e outro ali, se passar uns dias, 

alguém desloca esses papeis, a máquina não vê onde está e ela fura em 

qualquer lugar. Então aquela malha de perfuração que era para ter uma 

determinada distribuição geométrica desses furos, passa a ter uma 

distribuição totalmente bagunçada. Aí já começa a criar problemas para o 

desmonte. Aí começa a fragmentar muito mal, somar blocos grandes, aquilo 

já cria uma série de dificuldades em todo o processo. Então, se não melhorar 

isso aqui, não vai avançar. Temos que melhorar cada uma dessas etapas. E 

começa pelo procedimento. Então hoje a Vale perde muito com 

procedimento inadequado. Isso não é pouca coisa, são milhões e milhões de 

reais, a gente fez cálculos absurdos. E a gente vê isso praticamente em todas 

as minas da Vale.  

 

Apesar dos esforços da VALE na acumulação de capacidades tecnológicas, não foram 

evidenciadas atividades inovadoras relacionadas a processo na área de lavra no período 

anterior a 2010, algumas oportunidades foram criadas, mas não concretizadas. Por 

exemplo, no final da década de 90, a UFRGS propôs um P&D conjunto baseado em um 

projeto de pós-doutorado realizado pelo Professor da UFRGS na Universidade de 

Queensland chamado Mine to Mill. A proposta foi apresentada na VALE pelo professor 

da UFRGS e por um professor australiano, porém naquele momento não havia essa 

demanda por parte da VALE, pois a empresa praticamente não fazia uso de explosivos 

no processo de fragmentação das rochas. Sendo assim, a interação de P&D não foi 

consolidada. Passados mais de 10 anos, em 2011 iniciou-se um P&D baseado no projeto 

anteriormente recusado (ver Seção 7.3).  

 

Em suma, durante o período entre 1998 e 2010 a VALE realizou atividades de: (i) 

aquisição de tecnologias de ponta relacionadas a equipamentos da área de lavra; (ii) 

pequenas adaptações dos equipamentos conforme a realidade das operações; e (iii) 

realizou modificações baseadas em engenharia de equipamentos e adaptou a ideia de 

benchmarking a um modelo de gestão próprio. Isso demonstra pela confrontação com a 

escala de mensuração de capacidades que a empresa permaneceu com capacidades 

tecnológicas de produção avançada (Nível 2) e de inovação básica (Nível 3), já 

acumuladas no período anterior, e aprofundou suas capacidades de inovação para nível 

intermediário (Nível 4). Cabe destacar que em termos de processos da área de lavra 

foram identificadas atividades de perfuração que refletem a capacidade de produção 

básica (Nível 1) da empresa. 
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7.2.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 1998 e 2010 

 

Esta Seção apresenta o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre 1998 e 2010. Evidenciou-se principalmente 

mecanismos de aprendizagem baseados em workshops internos, treinamentos, 

bechmarking, assistência técnica, consultoria, testes e experimentações e 

desenvolvimento baseado em engenharia. Estes mecanismos se demonstravam mais 

complexos que os utilizados no período anterior, pois passaram a envolver trocas de 

conhecimento entre VALE e os parceiros (prioritariamente fornecedores), o que não foi 

evidenciado no período anterior. 

 

Assistência técnica, testes e experimentações, treinamentos e workshops 

A aquisição de novos equipamentos de grande porte no período, em geral, envolvia 

esforços de aprendizagem baseados em: (i) testes e experimentações nas operações da 

VALE, antes da aquisição dos equipamentos; (ii) treinamentos sobre uso e manutenção 

dos equipamentos realizados pelos fornecedores; e (iii) assistência técnica, mecanismo 

utilizado principalmente após a aquisição do equipamentos e que se equipara a 

atividades de manutenção. Em geral nos contratos de compra de equipamentos já eram 

incluídos treinamentos e atividades de assistência técnica. Durante a realização dos 

testes e experimentações, treinamentos e assistência técnica atividades inovadoras 

baseadas em pequenas adaptações eram desenvolvidas em parceria entre a VALE e os 

fornecedores. De acordo com Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura 

de Mina “eram sugeridas por parte dos colaboradores pequenas adaptações que 

eventualmente eram necessárias devido às características específicas de cada sítio”. 

 

Também foram identificados treinamentos baseados em workshops internos para trocas 

de informação entre operações (minas) sobre diferentes temas. Por exemplo, 

especificamente no que tange à manutenção, uma operação da VALE durante um 

Workshop apresentou uma estratégia de manutenção diferenciada para um determinado 

equipamento. De acordo com Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura 

de Mina “as outras operações que estavam participando ficaram muito interessadas no 

novo modelo de manutenção e buscaram trocar informações para que fosse implantada 
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essa estratégia de manutenção em outras operações, se não existisse o Workshop 

dificilmente as outras operações saberiam dessa nova estratégia de manutenção”. 

 

Mecanismos de aprendizagem baseados em treinamentos com universidades foram 

evidenciados entre VALE e UFRGS desde o início do período. Os treinamentos 

possuíam diferentes focos de conteúdo, de carga horária e local de aplicação. As 

características do treinamento estavam vinculadas as demandas das unidades 

operacionais que realizavam a contratação do treinamento – por exemplo, curso de 

desmonte de rochas e de geoestatística com duração de uma semana nas operações de 

Carajás. Os treinamentos tinham por objetivo capacitar os empregados a desenvolver 

novas técnicas relacionadas ao tema do treinamento e compartilhar informações de 

técnicas existentes no mercado. Além disso, o treinamento estimulava o 

compartilhamento e articulação do conhecimento entre os participantes que pertenciam 

a diferentes equipes/ funções. Em geral os treinamentos ocorriam oito vezes por ano. 

 

Desenvolvimento e Engenharia 

Algumas vezes a aquisição de equipamentos também envolvia mecanismo de 

aprendizagem a partir desenvolvimento baseado em engenharia com junto aos 

fornecedores. De acordo com Gerente Geral de Engenharia de Manutenção, Inovação e 

Desenvolvimento de Ferrosos: 

 

A VALE em parceria com o fornecedor fomentou e participou do 

desenvolvimento de tecnologia de operação de comboio para minério de 

ferro. Não era possível adquirir esses caminhões “de prateleira” porque 

temos nossa particularidade nos minérios e também porque o fornecedor 

desse tipo de tecnologia tem acordo de exclusividade com outras 

mineradoras. Então, temos que desenvolver o nosso. 

 

Outro exemplo do uso de mecanismo de aprendizagem de desenvolvimento baseado em 

engenharia ocorreu durante uma parceria entre a VALE e um fornecedor para realizar 

adaptações em correias suspensas. Esse mecanismo foi motivado devido à aquisição de 

correias suspensas em cabos para transporte de minério para serem usadas num projeto 

na Argentina, porém este foi cancelado e as correias foram instaladas em Corumbá. 

Diante disso, a equipe de engenharia precisou desenvolver em parceria com o 

fornecedor grandes modificações para que a correia fosse implementada neste novo 

local.  



222 

 

 

 

 

No Projeto S11D também foram evidenciados mecanismos de aprendizagem de 

desenvolvimento baseado em engenharia para a criação do sistema truckless (tecnologia 

in-pit crushing and conveying). O desenvolvimento foi realizado em parceria com a 

empresa fornecedora Sinclair Knight Merz (SKM). A SKM forneceu conhecimentos de 

apoio de engenharia para o sistema truckless, assim como os de serviços de suporte de 

suprimentos, planejamento de execução e gestão de projeto. E a VALE contribuiu 

principalmente com conhecimentos de engenharia conceitual.   

 

Consultoria 

Neste período a VALE também utilizou mecanismos de aprendizagem de consultoria 

com a Fundação Getulio Vargas e a Mckinsey para desenvolvimento de uma 

metodologia de benchmarking. A metodologia foi desenvolvida quase que 

completamente de maneira interna à VALE, porém à medida que havia uma demanda 

do modelo que não podia ser atendida pelos responsáveis internos da VALE a 

consultoria era acionada. 

 

Depois do desenvolvimento da metodologia, ela própria tornou-se um mecanismo de 

aprendizagem. Segundo Engenheiro da área de Projetos de Capital: 

 

[...] no S11D nós copiamos alguns padrões australianos de produção, 

basicamente a ideia de inovações dentro do projeto surgiu de benchmarking 

em projetos australianos, principalmente da BHP que é a maior concorrente 

da VALE. Então, foi a partir de se espelhar nesse projetos que a VALE 

inseriu tecnologias nesses processos. Neste projeto foi feita uma prospecção 

de tecnologias existentes e elas foram combinadas e aplicadas no S11D. 

 

Arranjos organizacionais 

No que tange aos arranjos organizacionais, a VALE criou em 2009 o Departamento do 

Instituto Tecnológico VALE (DITV) para estimular o desenvolvimento de atividades de 

P&D que perpassa a área de lavra e se expande para além das fronteiras da firma (ver 

Quadro 33). 

 

Portanto, neste período os mecanismos de aprendizagem utilizados, conforme modelo 

apresentado no Quadro 3, são caracterizados como intraorganizacionais para 

compartilhamento do conhecimento como, por exemplo, os workshops realizados 
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internamente. Para aquisição de conhecimento foram utilizados mecanismos de 

aprendizagem interorganizacionais como treinamentos com fornecedores, consultoria e 

bechmarking de competidores onde os fluxos de conhecimento envolvidos eram 

unidirecionais do parceiro para a VALE. Também foram utilizados mecanismos de 

aprendizagem interorganizacionais de testes e experimentações e desenvolvimento 

baseado em engenharia em parceria com fornecedores. Estes mecanismos se 

demonstravam mais complexos que os utilizados no período anterior, pois passaram a 

envolver fluxos de conhecimento bidirecionais, o que não foi evidenciado no período 

anterior. Os esforços de aprendizagem do período contribuíram para a realização das 

atividades de produção e inovação da VALE. 

 

7.2.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

1998 e 2010 

 

Esta Seção aborda as principais implicações geradas pela acumulação de capacidades 

tecnológicas durante o período entre 1998 e 2010. As implicações se refletiram 

predominantemente: (i) desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios; (ii) 

desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança; e (iii) em implicações para 

a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa. 

 

Desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança 

No que tange as atividades de aquisição de equipamentos de grande porte, estes 

provocaram a redução da quantidade de caminhões, diminuição da mão de obra e 

aumento da segurança, maior velocidade na execução das atividades e aumento da 

produção e produtividade, acompanhado de uma significativa redução de custos 

(Koppe, 2007).  

 

O Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina também ressalta 

que os equipamentos de grande porte e suas tecnologias acopladas trouxeram outros 

impactos substanciais para a empresa: 

 

A tecnologia do motor mudou, o motor aspirado, turbinado é muito melhor. 

Isso se reflete no consumo de diesel que hoje deve ser quase a metade do que 

era no passado. Outra melhoria está relacionada a ergonomia. Antigamente 

todo motorista de caminhão tinha problema de coluna, hoje o banco dele é 

ergonômico, feito quase que customizado para a pessoa que vai utilizar, 
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então você tem um ganho absurdo na área de saúde e segurança. Também há 

a implantação de automação dos alarmes de segurança dos equipamentos. 

Por exemplo, um sensor que desliga o caminhão ou outro equipamento 

automaticamente se o motorista estiver com sono ou quando uma operação 

está forçando demais o sistema um alarme é acionado automaticamente para 

que o operador finalize a operação. Essas inovações estão aumentando no 

volume, quando você adquire um equipamento novo ele vem com muito mais 

melhoria do que o anterior, essa velocidade é muito ampla. Também grande 

parte das melhorias dos equipamentos está relacionada a prevenção de 

falhas, há muitos avanços no monitoramento e controle por meio da 

automação que busca antecipar por exemplo a quebra de um motor. 

 

Outras implicações geradas pela aquisição de equipamentos de grande porte, segundo 

Gerente Geral de Planejamento da Produção de Ferrosos estavam relacionadas a maior 

durabilidade dos pneus que consequentemente gera menores custos e redução na 

emissão de CO2: 

 

Houve melhoria no material utilizado nos pneus. No passado um pneu 

precisava ser substituído com 3000 horas de uso, agora já é possível utilizá-

lo por um período entre 6000 e 8000 horas. Essa melhoria é extremamente 

relevante, pois os pneus se referem a um dos custos mais altos de uma mina. 

Houve também um ganho muito grande em termos de escala, por utilizar um 

mesmo equipamento maior é possível emitir menos CO2, além de reduzir o 

consumo de pneus para fazer a mesma movimentação. 

 

Na função processos da área de lavra a acumulação de capacidades tecnológicas de 

produção básica gerou implicações negativas para a empresa, especialmente para as 

atividades de perfuração e fragmentação. De acordo com professor da UFRGS:  

 

Então como o cara marca lá os pontos onde ele tem que fazer a malha de 

perfuração? Ele vai lá com trena e marca, mais ou menos, coloca uma pedra 

em cima de um papel, aí fica um ponto aqui e outro ali, se passar uns dias, 

alguém desloca esses papeis, a máquina não vê onde está e ela fura em 

qualquer lugar. Então aquela malha de perfuração que era para ter uma 

determinada distribuição geométrica desses furos, passa a ter uma 

distribuição totalmente bagunçada. Aí já começa a criar problemas para o 

desmonte. Aí começa a fragmentar muito mal, somar blocos grandes, aquilo 

já cria uma série de dificuldades em todo o processo. Então, se não melhorar 

isso aqui, não vai avançar. Temos que melhorar cada uma dessas etapas. E 

começa pelo procedimento. Então hoje a Vale perde muito com 

procedimento inadequado. Isso não é pouca coisa, são milhões e milhões de 

reais, a gente fez cálculos absurdos. E a gente vê isso praticamente em todas 

as minas da Vale.  
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Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

As capacidades de inovação acumuladas permitiram a adaptação de equipamentos para 

à realidade da VALE, como por exemplo, a tecnologia de caminhões comboio. De 

acordo com o Gerente Geral de Engenharia de Manutenção, Inovação e 

Desenvolvimento de Ferrosos a implantação a tecnologia de comboio gerou: 

 

Redução da manutenção em geral e do tempo gasto com a manutenção 

rotineira como verificar a pressão dos pneus, troca de óleo, entre outros 

requisitos. Com a tecnologia comboio essas atividades são feitas 

automaticamente pelo sistema e com o caminhão em operação. 

Consequentemente, houve também aumento da segurança nos caminhões. 

 

Outras implicações se relacionam a redução no impacto ambiental. Por exemplo, a 

adaptação das correias suspensas para as operações da VALE, segundo o Gerente Geral 

de Engenharia de Manutenção, Inovação e Desenvolvimento de Ferrosos implicou na 

não alteração do ambiente natural para a realização do transporte de minérios e redução 

nos custos de manutenção: 

 

A correia vem em grandes vãos sem coluna, sem precisar de uma grande 

estrutura, então há um grande cabo a cada 5 km ou 10 km de distância e a 

correia pendurada em cabos. Isso evita, por exemplo, que seja realizado 

desmatamento da área. Além disso, a manutenção das correias é mais barata 

que a utilização dos caminhões. 

 

Outra tecnologia adaptada com participação da VALE foi o sistema truckless que 

resultou na redução do impacto ambiental. O sistema implica na redução de emissões de 

carbono e custos operacionais devido à economia em combustível e pneus.  No percurso 

que precisa ser percorrido pelo minério em Carajás, há um desnível de 450 metros. 

Sendo assim, o sistema truckless consegue avançar por este desnível de forma mais fácil 

do que o caminhão, que teria de “serpentear” para chegar ao destino (Palmeira, 2013).  

 

Os caminhões fora de estrada, veículos de 250 toneladas, usados na lavra também não 

conseguem percorrer longas distâncias. O seu uso, portanto, tornaria inviável colocar a 

usina de beneficiamento fora da Floresta Nacional de Carajás. O uso do sistema 

truckless, permite diminuir em 77% o consumo de diesel, reduzir as emissões de CO2 

também em 77%, e reduzir a geração de resíduos, como pneus, filtros e lubrificantes. 



226 

 

 

 

Palmeira (2013) afirma que se o projeto S11D não utilizasse o sistema truckless seriam 

necessários cerca de 100 caminhões fora-de-estrada para a operação.  

 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

Devido ao caráter inovador do sistema truckless no contexto do Brasil e no minério de 

ferro a VALE em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará 

(FAPESPA) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia 

(SEDECT) lançaram o “Programa de Desenvolvimento, Capacitação e Disseminação de 

Novas Tecnologias para a formação de recursos humanos” para pesquisadores e/ou 

alunos de pós‐doutorado e/ou doutorado de Instituições de Ensino Superior e/ou 

Pesquisa, Públicas ou Privadas sediadas no Estado do Pará, que pretendiam desenvolver 

atividades na linha de pesquisa análise de sistemas truckless (Mesquita, Marotta, Athar 

e Sebe, 2011). Neste programa os pesquisadores realizavam atividades de capacitação 

na Austrália ou Canadá, países-sede das empresas que estão desenvolvendo as novas 

tecnologias – e posteriormente desenvolviam o projeto de pesquisa com aplicação às 

operações da VALE (Mesquita et al. 2011) 

 

Portanto, o acúmulo de capacidades tecnológicas de produção avançada e de inovação 

implicaram no desenvolvimento de atividades tecnológicas de aquisição, adaptação e 

implementação de equipamentos. Estas atividades, por sua vez, implicaram na melhoria 

de indicadores operacionais e ambientais e de saúde e segurança. Outra implicação 

refere-se a capacitação (via cursos de pós-doutorado) de pessoas em áreas relacionadas 

às tecnologias implementadas na empresa. Em contrapartida, o acúmulo de capacidades 

tecnológicas de produção básica implicou na execução de atividades inadequadas e 

consequente aumento dos custos operacionais especialmente em atividades de 

perfuração e fragmentação.  

  

7.3 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE 

LAVRA NO PERÍODO ENTRE 2011 A 2015 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associados na área de lavra entre 2011 e 2015.  
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A Seção 7.3.1 apresenta as condições organizacionais do período. A Seção 7.3.2 

examina a acumulação de capacidades tecnológicas do período. Especificamente, a 

Seção demonstra que neste período a empresa avança para níveis de capacidade de 

inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6) tanto para equipamentos 

quanto para processos. Porém, o desequilíbrio no acúmulo de capacidades tecnológicas 

na área de lavra e a estagnação em capacidades de produção básica em algumas 

atividades tecnológicas por mais de 50 anos podem ter criado barreiras para a geração 

de implicações positivas resultantes da capacidade de inovação avançada (Nível 5) e de 

liderança mundial (Nível 6). Além disso, ao mesmo tempo em que a empresa 

aprofundou suas capacidades tecnológicas no início de 2010, também começou a 

demonstrar, a partir de 2013, um redução nos mecanismos de aprendizagem que 

suportam o estoque de conhecimento envolvido na capacidade tecnológica de liderança 

mundial (Nível 6).  

 

A Seção 7.3.3 apresenta o papel dos mecanismo de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas. E, a Seção 7.3.4 aborda algumas implicações geradas para a 

performance competitiva da empresa. 

 

7.3.1 Condições Organizacionais 

 

Conforme mencionado na Seção 6.3.1, a empresa inicia os anos 2010 com a estratégia 

do período anterior voltada para a diversificação e para a internacionalização. Em 

meados de 2011, há uma mudança na liderança da empresa e a partir daí surge um novo 

cenário de mercado baseado na redução do preço do minério de ferro e da demanda. 

Diante disso, a VALE desenha uma nova estratégia voltada para o fortalecimento e foco 

das atividades e negócios de alta rentabilidade, particularmente minério de ferro. Essa 

mudança na estratégia é evidenciada comparando-se a estratégia de negócio publicada 

no relatório anual de 2010 e 2012: 

 

[2010] Nossa visão é ser a maior empresa de mineração do mundo, por 

capitalização de mercado, e superar os padrões consagrados de excelência 

em pesquisa, desenvolvimento, implantação de projetos e operação dos 

negócios. Queremos aumentar a nossa diversificação geográfica e de 

produtos e nossa capacidade logística. O minério de ferro e o níquel 

continuarão a ser nossos principais negócios, enquanto aumentamos a nossa 

capacidade de produção de cobre, carvão e nutrientes de fertilizantes. Para 

aumentar a nossa competitividade, continuaremos a investir em ferrovias, 
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terminais portuários, portfólio de frete marítimo e na nossa capacidade de 

geração de energia [Grifo do autor]. 

 

[2012] Nossa visão é ser a empresa de recursos naturais global número um 

em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas. 

Estamos comprometidos em investir apenas em ativos de classe mundial, 

com vida útil longa, baixo custo, expansíveis e de alta qualidade, capazes 

de criar valor através dos ciclos. Temos como objetivo manter nossa posição 

de liderança no mercado global de minério de ferro e crescer através de 

nossos ativos de classe mundial, alocação de capital disciplinada e custos 

menores. [...] Suspendemos também nossas operações de ativos em resposta 

às condições do mercado e alienamos os ativos que consideramos não serem 

estratégicos ou para otimizar a estrutura de nossa carteira de negócios 

[Grifo do autor]. 

 

A mudança na estratégia em virtude das pressões do mercado teve impactos diretos nas 

atividades inovadoras da empresa. Isso pode ser inicialmente evidenciado pelo 

comportamento das despesas em P&D, publicados nos relatórios anuais
16

: 

 

[2011 em comparação a 2010] As despesas com pesquisa e desenvolvimento 

aumentaram 90,7%, refletindo um aumento substancial no alcance de nossas 

atividades de exploração mineral e no número de projetos em 

desenvolvimento. 

 

[2012 em comparação a 2011] As despesas com pesquisa e desenvolvimento 

diminuíram 11,7%, refletindo o foco em nossos projetos de exploração mais 

promissores e um número menor de projetos sob estudo ativo devido à 

diminuição significativa nos gastos com estudos de viabilidade e outros 

estudos para novos projetos e exploração mineral, enquanto as despesas com 

o desenvolvimento de novos processos e melhorias tecnológicas 

aumentaram. A alteração reflete nosso foco renovado em oportunidades de 

crescimento a longo prazo. 

 

[2013 em comparação a 2012] Em 2013, as despesas com pesquisa e 

desenvolvimento diminuíram 45,3%, o que reflete a redução de nosso 

portfólio de projetos e o fechamento de determinadas atividades de 

exploração. 

 

[2014 em comparação a 2013] Em 2014, as despesas com pesquisa e 

desenvolvimento diminuíram 8,4%, à medida que concentramos nossa 

pesquisa nos projetos nas áreas industriais e na pesquisa voltada para a 

produtividades. A desvalorização do real em relação ao dólar americano 

também contribuiu para a diminuição. 

 

 

Portanto, especialmente a partir de 2013 a estratégia desenhada em meados de 2011 

começa a se efetivar e permear a empresa. Em termos do reflexo dessa mudança na 

                                                 
16

 Fonte: Vale (2011a); Vale (2012c); Vale (2013b); Vale (2014a) e Vale (2015b) 
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estratégia nas atividades de inovação como um todo na VALE a Gerente de Cooperação 

do DITV afirma: 

 

Quando o DITV foi criado em 2009, nosso interesse era projetos transversais 

e disruptivos. Isso estava dentro dos critérios de seleção de projetos que a 

gente ia apoiar. Isso fazia parte do critério. Acontece que a empresa foi 

mudando, mudou a presidência, mudou toda a sua estrutura, o contexto, o 

mercado mudou. Então hoje isso não é mais prioridade. A gente não está 

olhando mais só o longo prazo, a gente busca equilibrar mais isso e atender 

primordialmente o curto prazo. Resultados mais imediatos e rápidos. Mas a 

gente tem ainda alguns projetos dessa natureza, de mais longo prazo, que a 

gente está testando a viabilidade ainda do conceito da tecnologia. 

 

Sendo assim, da constituição do DITV em 2009 até 2013, o foco estava para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa básica e P&D em parceria principalmente 

com universidades. Porém, a partir de 2013 a diretoria começou a migrar para um 

modelo voltado para o desenvolvimento com parcerias empresa-empresa com foco em 

atividades inovadoras relacionados à redução de custos no curto prazo. Portanto, de 

acordo com Engenheiro Sênior: 

 

Na gestão do Roger Agnelli [2001-2011] o futuro da Vale era não mais ser 

uma empresa de mineração. Já a estratégia da era Murilo Ferreira [a partir 

de 2011] é a Vale é um empresa de mineração. Então, essa foi a principal 

mudança na estratégia, antes era diversificar nos negócios, agora é 

concentrar no negócio de mineração, esse é o nosso negócio, não outro mais 

e principalmente minério de ferro. Aí o foco é em ativos de classe mundial, 

todos aqueles pequenos negócios que foram adquiridos foram todos 

passados a frente. 

 

Sobre os projetos para a criação dos ITVs (ITV Energia, ITV Mineração e ITV 

Desenvolvimento Sustentável) iniciados no período anterior o Engenheiro Sênior do 

DITV destaca que a partir de 2011 houve mudanças na estruturação e modelo de 

funcionamento dos mesmos: 

 

O ITV de Energia foi suprimido logo no início quando o Murilo chegou 

[meados de 2011]. Não só o ITV Energia, mas todos os negócios e 

investimentos relacionados a área de energia. Antes de 2011 a estratégia da 

empresa era ver a energia como negócio, após 2011 a energia passa a ser 

uma área de suporte e não mais negócio. Também, Antes os ITVs faziam 

P&D em problemas do amanhã. Atualmente [após 2012] os ITVs tem se 

preocupado com problemas de hoje. E os Centros de Pesquisa e as áreas de 

negócios que trabalhavam com P&D de hoje, atualmente focam em serviços 

tecnológicos. 
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Além da área de energia, outros negócios que surgiram a partir da estratégia de 

diversificação da empresa foram suprimidos a partir de 2012. De acordo com 

Engenheiro Sênior do DITV: 

 

Tinham as iniciativas da área de energia que eram muito diversificadas, não 

só com a iniciativa de P&D do ITV energia que era em São José dos 

Campos, mas tinha biotecnologia, tinha as empresas de base tecnológicas 

que era a Vale Soluções Energéticas. Tinha a TecnoRed que trabalhava com 

um novo forno, era uma tecnologia de indução do minério de ferro, uma 

redução direta que transformava qualquer sucata em minério de ferro. Como 

era visto como uma ameaça, a VALE ia lá e comprava o negócio, era uma 

estratégia. Quanto ao Centro de Biotecnologia, a VALE tinha um 

departamento enorme e isso tudo devagar foi se enxugando. 

 

Portanto, este período é marcado por um período de transição de um contexto 

organizacional baseado em uma estratégia voltada para a internacionalização e 

diversificação da empresa para novos negócios para um contexto organizacional voltado 

para uma estratégia de foco das atividades em negócios de alta rentabilidade, 

particularmente minério de ferro. 

 

7.3.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 2011 e 2015 

 

A entrada nos anos de 2010 envolveu mudanças em termos das atividades tecnológicas 

realizadas na área lavra quando comparada ao período anterior. Essa mudança refere-se 

ao início da realização de atividades tecnológicas baseadas em P&D em parceria com 

universidades e fornecedores. O desenvolvimento dessas atividades foi motivado por 

desafios instaurados na indústria como: (i) escassez de mão de obra e segurança; (ii) 

escassez de energia; (iii) desintegração das atividades operacionais; e (iv) desafios 

ambientais (redução do uso de barragem, mineração em áreas florestais, etc.).  

 

No que tange a atividades de inovação baseadas em P&D básico a VALE investiu 

fortemente em parcerias com universidades - a Figura 16 (ver Seção 6.3.2) demonstra as 

atividades de P&D realizadas em parceria com universidades brasileiras em 2012, não 

apenas para a área de lavra, mas para a VALE como um todo - por exemplo, a VALE 

desenvolveu um projeto sobre sistema a laser para perfuração de rochas realizado em 

conjunto com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) (ver Quadro 37). Também foram 
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identificados projetos colaborativos com temas sobre lixiviação in situ e fragmentação 

de rochas por pulsos de energia ou com tecnologia de ultrassom. De acordo com 

Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina: 

 

Os projetos de fragmentação de rocha com pulso de energia ou com 

ultrassom e o projeto de lixiviação in situ, que dissolve o que você precisa da 

rocha e deixa a rocha no mesmo lugar, ou seja, não faz mais buraco estão em 

desenvolvimento com especialistas de várias partes do mundo. Uma vez por 

ano a gente se reúne na Austrália pra ver como estão andando os projetos. 

São projetos com expectativa mínima de 10 anos para entrar no mercado. 

São tecnologias disruptivas. 

 

Quadro 37. Projeto de P&D: Sistema a laser para perfuração de rochas 

Sistema a laser para perfuração de rochas é um projeto desenvolvido pela Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-Rio), em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), coordenado pelo Prof. Arthur M. B. Braga, para desenvolver um sistema a 
laser voltado à aplicação na perfuração de rochas. O Projeto tem como objetivo avançar no 
desenvolvimento de um sistema de perfuração a laser para aplicação em operações de 
desmonte. Busca, especificamente, realizar estudos experimentais e teóricos que possam 
fornecer condições ao dimensionamento desse sistema em relação aos parâmetros de 
operação do laser e da sua interação com a rocha, além de estudar a implementação de um 
subsistema integrado de monitoramento on-line das propriedades geometalúrgicas e 
geomecânicas da formação perfurada. O projeto contribui para o aprimoramento, a eficiência 
e a sustentabilidade da mineração. Leva em consideração que, atualmente, várias tecnologias 
de lasers, baseadas em semicondutores, fibra óptica, gás ou cristal, mostram-se eficazes na 
perfuração de rochas. A pesquisa revela as possíveis vantagens da perfuração a laser quando 
comparada com os métodos mais tradicionais, tais como: o aumento da eficiência de 
perfuração; a redução no número de partes mecânicas móveis presentes no sistema de 
perfuração; a capacidade de perfurar diferentes materiais (rochas com diferentes 
composições, metais, etc.) sem a necessidade de substituir a broca; a redução de custos com 
manutenção; e a redução dos riscos de movimentação tectônica pelo fato de não haver 
contato entre a broca óptica e a superfície a ser perfurada. “Trabalhando em parceria com a 
VALE temos condições de tirar o projeto do laboratório e transferi-lo para o mercado em um 
tempo muito mais curto.” Prof. Arthur M. B. Braga 

Fonte: Vale (2012b) 

 

No que tange a atividades de inovação baseadas em P&D aplicado, a VALE realizou 

atividades em diferentes tecnologias como, por exemplo, climatologia, redução de 

umidade do minério, processo de fragmentação e automação. Em termos de 

climatologia foram realizadas atividades de P&D dentro do Instituto Tecnológico Vale, 

localizado em Belém (ver Quadro 38).  
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Quadro 38. Projeto de P&D: Climatologia e impactos das mudanças climáticas nas operações da 

Vale na Amazônia Oriental 

O projeto foi iniciado em 2011, desenvolvido pelo Instituto Tecnológico Vale (ITV), coordenado 
pelo Prof. Dr. Bergson Cavalcanti de Moraes do ITV, para diagnosticar e prognosticar as 
variações climáticas em regiões de operações da VALE. O projeto tem como principal objetivo 
a investigação da variabilidade climática ocorrida nos últimos 30 anos na Amazônia Oriental, 
além da elaboração de um prognóstico em relação ao volume e à recorrência de tal 
variabilidade. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, realizada entre os limites de Carajás 
e São Luís do Maranhão, foi detectado que as variações climáticas têm se intensificado 
continuamente.  
 
Em virtude das alterações, diagnosticadas e prognosticadas pelo projeto, a VALE pode 
planejar suas operações com a finalidade de minimizar perdas e custos, em consequência 
dos efeitos meteorológicos e climáticos, que afetam diretamente a lavra e o processamento de 
minério de ferro. Somente a chuva, por exemplo, é capaz de reduzir em até 30% a produção 
de minério de ferro. Por essa razão, obter o conhecimento prévio sobre fenômenos naturais é 
de grande importância para as operações da empresa.  
 
Para o desenvolvimento do projeto, o ITV adquiriu doze estações meteorológicas automáticas. 
Duas delas são estações hidrológicas que monitoram o nível de rios e de chuvas (em 
cabeceira e em parte final de rios). As outras dez estações mensuram os parâmetros de 
temperatura, umidade, vento e pressão presentes nas localidades. Por meio de tais 
informações, é possível prever as condições climáticas em escala de horas, de dias e meses. 
De posse destes resultados, a Vale antecipa seu posicionamento estratégico e operacional, 
perante os desafios climáticos futuros. 

Fonte: Entrevista Gerente de relações externas do ITV e Vale (2012b) 

 

Outro projeto de P&D aplicado realizado dentro do contexto dos ITVs refere-se ao 

desenvolvimento de processos e implementação de tecnologias alternativas para a 

redução do teor de umidade do minério de ferro. É um projeto do ITV de Ouro Preto. 

 

Um terceiro projeto de P&D aplicado em desenvolvimento na VALE é o Projeto 

Fragcom. Este projeto está baseado na proposta de P&D ofertada e recusada pela VALE 

no final da década de 90 (ver Seção 7.2.2). O desenvolvimento do projeto foi motivado 

inicialmente pela demanda de uma área da VALE em desenvolver uma metodologia de 

estimativas dos custos envolvidos no processo de desmonte de rocha para realizar uma 

previsão anual de custos para o ano seguinte. Devido a complexidade, a VALE buscou 

especialistas da UFRGS com o objetivo de contratar consultoria para o desenvolvimento 

da metodologia de previsão. Porém, durante a interação entre os especialistas da 

UFRGS e a VALE outras demandas complementares a metodologia foram levantadas 

pois o desenvolvimento da metodologia se demonstrava complexo. Segundo 

Engenheiro Sênior: 

 

Algumas jazidas da VALE haviam saído da parte friável entrando na parte 

do compacto, ou seja, a parte da jazida que estava intemperizada chegou na 

rochação, onde o processo de extração do mineral de interesse fica mais 

complexo, necessitando, então, de novas tecnologias.  
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 A partir disso, percebeu-se que a melhor forma de atender ao problema inicial de 

estimativas de custos envolvidos no processo de desmonte de rocha devido às suas 

complexidades seria por meio de um projeto de P&D. De acordo com Engenheiro 

Sênior: 

 

O Projeto Fragcom é caracterizado como de P&D aplicado e está sendo 

desenvolvido em parceria com a UFRGS. O Fragcom tem como objetivo 

melhorar todo o processo de fragmentação a partir do desmonte de rochas 

que repercute então nas operações de escavação, carregamento, transporte, 

britagem e moagem. O projeto envolve áreas de conhecimento de desmonte 

de rochas, planejamento de lavra e engenharia de produção. O projeto 

Fragcom está vinculado aos métodos conhecidos como Mine to Mill que 

incluem rotinas de previsão da curva de desmonte com base nas 

características da rocha e do maciço rochoso, plano de fogo, características 

dos explosivos, etc.  

 

Cabe destacar que em 1998 o Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC), 

um centro de pesquisa da Austrália já provia serviços relacionados ao método mine to 

mill. De acordo com Delboni Jr, Sampaio e Lima (2010) desde essa época, são 

registrados vários relatos de aumentos significativos de produção resultantes da 

implementação de programas semelhantes ao projeto Fragcom. Neste sentido, segundo 

professor da UFGRS “o mundo inteiro já estava trabalhando com os conceitos do mine 

to mill, que é a base do projeto Fragcom e a VALE precisava também trabalhar nessa 

linha”. De acordo com professor da UFRGS: 

 

A gente quer usar uma energia adequada no processo de fragmentação, para 

que a gente também economize energia lá nos processos posteriores, que é 

onde se gasta mais e é onde é mais caro, tanto na britagem, quanto na 

moagem. Então a ideia é usar bem a energia, não necessariamente 

economizar energia aqui. Mas usar ela adequadamente, para produzir um 

produto que fique fácil de ser escavado, carregado, transportado, britado e 

moído, toda essa cadeia produtiva se insere nisso. 

 

Dentro do Projeto Fragcom, além de estudantes da UFRGS, engenheiros da VALE 

realizam mestrados e doutorados, cujas fases de campo são realizadas nas unidades 

operacionais da empresa – coleta e tratamento de dados, testes e experimentações. Além 

disso, o corpo técnico da empresa realiza discussões periódicas junto aos pesquisadores.  
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Outras frentes de estudo dentro do projeto Fragcom dizem respeito, por exemplo, a 

implantação de novos tipos de tampão
17

 para perfuração com objetivo de melhorar a 

eficiência e a distribuição do explosivo dentro do furo, o que tem melhorado a 

fragmentação, diminuindo os custos. De acordo com professor da UFRGS: 

 

Atualmente, em Itabira é utilizado o pó da furação que é o próprio pó que o 

pessoal faz a perfuração e coloca lá. Ele é muito ineficiente, ele sai muito 

rápido. Então a gente passou a estudar outros tipos de materiais que podem 

ser agregados. São coisas que não são muito grandes, mas que precisam ser 

estudadas.  

 

Também, dentro do projeto Fragcom estão sendo realizadas pesquisas sobre o uso da 

geofísica para direcionar o planejamento dos planos de desmonte de rocha. De acordo 

com professor da UFRGS: 

 

Isso é uma linha de trabalho que não é usual da mineração, o mundo não usa 

isso. E a gente está propondo usar isso aqui. Isso é uma coisa nova, a 

geofísica é muito usada no petróleo, mas na área de mineração na fase de 

lavra é muito pouco usado e a gente está introduzindo isso. O pessoal usa a 

geofísica para identificar as jazidas, os depósitos minerais. Mas não como 

uma ferramenta de apoio ao planejamento da lavra. Às vezes, você tem uma 

sondagem aqui e outra ali, e não sabe o que tem aqui no meio. A geofísica 

pode te dar uma ideia do que tem aqui no meio. Então a gente quer usar isso 

para planejar melhor a operação. E as pessoas não se antenaram para a 

utilidade disso ainda.  

 

Também dentro do projeto Fragcom, a VALE em parceria com a UFRGS e o 

fornecedor Orica desenvolveram tecnologias de redução de vibração e ruído no 

processo de desmonte. De acordo com Engenheiro Sênior “neste caso, a Orica 

desenvolveu um novo explosivo, enquanto a VALE e a UFRGS desenvolveram a 

metodologia de engenharia de execução de detonação”. 

 

Devido aos benefícios do projeto Fragcom, a VALE ranqueou o projeto como 

prioritário, mesmo com a redução de mais de 50% dos investimentos em P&D entre 

2011 e 2015, o projeto Fragcom permaneceu em execução. Além disso, o projeto foi 

ampliado e também está fazendo parte do Projeto de Investimentos S11D (ver Quadro 

21). A motivação para ampliação do Projeto Fragcom para o projeto S11D está 

                                                 
17

 O tampão tem por objetivo segurar os gases que são gerados durante o processo de detonação do 

explosivo, para permitir um melhor trabalho do explosivo dentro do furo. Se esse tampão não existe ou se 

ele sai muito rápido, a fragmentação da rocha não é otimizada. 
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relacionada ao fato de que o desmonte de rocha vai ocorrer muito próximo às frentes 

onde vão estar colocadas as correias transportadoras. Dessa forma, de acordo com 

professor da UFRGS “não poderá existir impacto de ultra lançamento, de vibração 

excessiva sobre o equipamento [correias transportadoras] o que justifica estudos 

vinculados aos objetivos do Projeto Fragcom”. Ainda, segundo professor da UFRGS: 

 

As características do local onde está sendo implantado o S11D são 

diferentes, então, pega muito material friável e muita mistura com algumas 

rochas duras como o jaspilito. A fragmentação tem que ser muito boa, 

porque se não a escavadeira vai ter muita dificuldade, não vai ter 

produtividade, vai parar a operação, tem que ter desmonte secundário ou 

remoção dos blocos. Isso pode atrapalhar toda a produção. Esse desmonte 

vai ter que ser um desmonte muito especial, muito particular. Então voltaram 

as ações do Fragcom para o projeto S11D. A gente continua com Itabira, 

mas também agora estamos ingressando no S11D, esse é um projeto 

realmente muito novo, muito interessante e desafiador por essas questões.  

 

Acoplado ao projeto Fragcom, a VALE iniciou um projeto de P&D básico em 

tecnologias de automação chamado “Mina Autônoma”, que está sendo realizado em 

parceria com fornecedores e universidades. De acordo com Gerente de Inovação e 

Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina: 

 

Seguindo uma tendência mundial a VALE passou a investir fortemente no 

desenvolvimento de equipamentos autônomos, como perfuratrizes e 

caminhões de explosivos autônomos. Estamos trabalhando com projetos de 

P&D de classe mundial. 

 

Dentro do Mina Autônoma a VALE, a UFRGS e o fornecedor Flanders tem trabalhado 

em parceria para o desenvolvimento de perfuratrizes autônomas
18

. De acordo com 

Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina: 

 

A VALE criou o projeto piloto na mina de Brucutu, comprou um 

equipamento que se adequasse a essa nova tecnologia de automação e aí fez 

a parceria com a Flanders que trouxe as ideias dela e a VALE foi aportando 

recursos e implementando isso nos equipamentos. A Flanders que possui o 

conhecimento fundamental de automação de equipamentos. A Flanders 

também vem para cá, faz a assistência técnica do equipamento e treina 

também os funcionários para utilizar a tecnologia. A VALE fez toda a toda a 

adaptação necessária no site e fez toda a implementação, ou seja, a Flanders 

traz o hardware e tem toda uma parte de introduzir isso na mina, uma parte 

de rede, de telecomunicações, tem uma parte de monitoramento visual por 

                                                 
18

 Equipamento capaz de se locomover e perfurar conforme um plano previamente definido, sem a 

necessidade de operador na cabine. 
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câmeras, que é implementado e desenvolvido pela VALE. Tudo para que esse 

hardware possa comandar o equipamento de uma forma mais eficiente. 

 

Outra iniciativa dentro do Projeto Mina Autônoma são os caminhões de explosivos 

autônomos em desenvolvimento no site de Patos de Minas (Fosfatados). De acordo com 

Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina: 

 

Nesta tecnologia, o caminhão, a unidade de explosivos, interpreta as 

informações litológicas dos furos, e aplica energia explosiva adequada pra 

esse furo. Além disso, não é controle remoto, o caminhão roda sozinho ele 

sabe pra onde vai, sabe o que fazer, ninguém interfere na operação dele. É 

uma rede de fornecedores que está trabalhando com caminhões autônomos, 

mas ainda é confidencial isso é um conjunto de empresas na área eletrônica, 

da área industrial e da área de explosivos. Tudo o que for desenvolvido não 

poderá ser divulgado e é de propriedade da Vale. A partir do momento que a 

tecnologia estiver implantada a empresa que implantou fica com a Vale 

numa parceria sem vencimento para assistência técnica. 

 

Outras atividades de P&D com fornecedores envolveram o desenvolvimento de “robô 

trocador de pneus”. Neste caso, tentou-se desenvolver um trocador de pneu robotizado 

em conjunto com a empresa ABB - empresa referência na área de robotização – sem 

êxito devido a falta de planejamento no momento de implementação e manutenção do 

equipamento. De acordo com Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura 

de Mina: 

 

A primeira tentativa de desenvolvimento deu errado porque a concepção foi 

errada, foi feita uma tentativa de fazer adaptação numa carregadeira, 

tentou-se colocar a estrutura de pegar o pneu e colocar na frente da 

carregadeira, mas não deu certo. Depois a Vale descobriu que o mercado já 

estava desenvolvendo. Inclusive, provavelmente o mercado desenvolveu a 

partir dessa ideia da Vale e da ABB. Portanto, em 2010 o desenvolvimento 

foi abortado e depois apareceu isso no mercado mais ou menos como a Vale 

estava pensando, então trouxemos para testes. O grande problema no caso 

do primeiro robô é que se pensou na compra e no desenvolvimento da 

tecnologia e na implementação não se pensou, por exemplo, como iria dar 

manutenção do robô. Então se perdeu, parou de funcionar. No segundo robô, 

desta vez, quando se fez a implementação já foi inserido junto com o 

fornecedor um contrato de manutenção para esse segundo robô. 

 

Outro projeto em conjunto com a ABB foi o desenvolvimento de lavagem robotizada de 

caminhões. Neste caso, de acordo com o Gerente de Inovação e Desenvolvimento de 

Infraestrutura de Mina: 
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A VALE forneceu informações operacionais, por exemplo, o robô tinha que 

replicar a operação de um homem, então grande parte das medições de 

como o homem trabalhava foram feitas pela Vale. Mas, também a ABB veio 

para dentro da Vale ajudar nesse processo. O primeiro robô foi implantado 

em outra versão em 2011 e o segundo foi implantando numa versão em 2014. 

E é uma coisa totalmente nova, não existe essa tecnologia no mercado. 
 

As atividades de P&D realizadas no período demonstram que a área de lavra acumulou 

capacidades de inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6). Porém, 

cabe destacar que a implantação e desenvolvimento das mudanças tecnológicas nesse 

período foi lenta e dificultosa, contando com vários obstáculos. Isso foi evidenciado, 

por exemplo, durante a implantação do trocador de pneu robotizado. De acordo com 

Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina estas dificuldades 

estiveram relacionadas a ausência de uma gestão preparada para receber as mudanças 

tecnológicas impostas em um momento de mudanças no mercado: 

 

Há muitas tecnologias que funcionam na mina dos concorrentes, mas não 

funcionam na Vale porque não há processo, não há referência. É falta de 

padrão mesmo. A empresa cresceu muito rápido nos últimos tempos. Da 

privatização para cá o mercado não parou, agora o mercado está dando 

uma esfriada, então você teve que optar por uma estratégia emergente. O 

mercado estava bombando, então eu tinha que entrar no mercado, se eu 

fosse preparar tudo certinho para entrar no mercado, o mercado já caiu, daí 

eu perco o momento. Não foi uma estratégia de negócios errada, acho que 

tinha que aproveitar o momento, mas agora a empresa tem tempo a empresa 

precisa pensar em melhoria de gestão, de processo, de manutenção e 

sobrevivência dessas tecnologias desenvolvidas ao longo do tempo.  

 

A falta de processos, também é apontado por fornecedores da VALE como um fator que 

gera dificuldades de implementação de tecnologias nas operações da empresa. De 

acordo com Gerente de relacionamento de um fornecedor da VALE:  

 

Há falta de uma gestão de processo com começo, meio e fim. Não há um 

andamento do processo a uma velocidade adequada. Há muita falta de 

continuidade. A tomada de decisão está centrada nas pessoas e não em 

processos. 

 

Sugere-se, que a VALE não conseguiu assimilar e internalizar muitas mudanças 

tecnológicas de maneira adequada, devido ao não estabelecimento de atividades de 

planejamento e controle de processos. De acordo com o Gerente de Inovação e 

Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina:  
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 Não adianta você colocar tecnologia num processo fora de controle, tu não 

ganhas, tu não percebes o ganho. Muitas vezes você não sabe a importância 

daquilo, tu não crias um padrão, então o negócio é meio bagunçado. A Vale 

buscou, busca tecnologia mais algumas vezes ou na maioria das vezes a Vale 

não conseguiu captar, internalizar não tinha um processo para garantir. É 

um problema estratégico, estratégia interna. Sem dúvida a Vale tem que 

crescer muito nesse ponto e perceber que ela tem que olhar para dentro que 

ela não vai conseguir melhorar no longo prazo, melhorar a produtividade se 

ela não mudar o modelo de gestão dela e se os gestores operacionais não 

mudarem o modelo de gestão que eles têm. 

 

Outro problema na implantação de tecnologias está na forma desintegrada de ver a 

gestão, que pode estar relacionada à falha na maneira de mensuração de indicadores de 

performance. De acordo com Engenheiro Sênior: 

 

Eu vou ter dar o exemplo da umidade. A umidade é um problema do porto 

porque se o minério está com muita água ele atinge um Transport Moisture 

Limit (TML) que nenhum navio pode levar porque se não, o minério começa 

a se comportar de uma forma que o navio pode perder estabilidade. O 

líquido separa do minério e quando faz esse balanço, nessa vibração a água 

que estava no minério se separa, isso é perigoso. A gente já teve prejuízos 

enormes de ter que descarregar o navio para ele seguir porque a umidade do 

minério está alta. Então eu vejo a umidade como um problema do porto e 

não observo a cadeia toda. O pessoal de mina não olha para a questão de 

umidade. Só verifica se está dentro do esperado, pois esta tem um peso muito 

ínfimo para atender a medida exigida de performance. O que importa para 

ele é a produção e qualidade dele. A qualidade não incorpora em si um peso 

significativo para umidade, mas sim para composição química e 

granulométrica. Então, muitas vezes o porto recebe o problema de umidade 

que começa lá na mina, mas só se torna medida de performance no porto. 

Mas como que eu implanto essa mudança de performance na área de mina, 

ele vai diminuir a produtividade dele porque 10% do peso não é água? 

Então, eu posso ter tecnologia, mas se eu não olhar isso, não tem tecnologia 

que vá resolver o problema. Isso é outra questão de maturidade. Então as 

vezes aplicar tanta tecnologia não é a solução. Você tem coisas mais simples 

para resolver antes. 

 

A partir de 2013, atividades de P&D básico e aplicado foram enfraquecidas como, por 

exemplo, um projeto sobre extração de níquel realizado no Base Metals Technical 

Excellence Center foi praticamente descontinuado. Segundo Gerente de Cooperação do 

DITV “era um grande tema estratégico que envolvia tecnologia disruptiva”. De acordo 

com Gerente de Cooperação do DITV: 

 

Houve uma mudança de direção dos investimentos nos projetos. Estudar 

extração e processamento do níquel era um grande tema estratégico que 

envolvia tecnologia disruptiva. A gente tinha na carteira dos projetos 

estratégicos, em quantidade cinco projetos relacionados ao níquel, dos 

quinze estratégicos. E de repente se falou: não, não é mais esse tema. Eles 
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continuaram andando por um tempo, hoje [2014] estão praticamente em 

stand by. Tem alguma coisa, mas minúsculo. 

 

Portanto, observa-se que a VALE desenvolveu atividades tecnológicas que contribuíram 

para a acumulação de capacidades tecnológicas de inovação avançada (Nível 5) e de 

liderança mundial (Nível 6). Porém se observa que a área passa por dificuldades 

relacionadas na implantação de tecnologias desenvolvidas devido à falta de um modelo 

de gestão voltado para a absorção da tecnologia. Em outras palavras há um truncamento 

no ciclo de aprendizagem da empresa na área de lavra que cria barreiras para a geração 

de implicações positivas resultantes da capacidade de inovação avançada (Nível 5) e de 

liderança mundial (Nível 6). Este truncamento pode estar relacionado ao desequilíbrio 

no acúmulo de capacidades tecnológicas na área de lavra ao longo do tempo e a 

estagnação em capacidades de produção básica em algumas atividades tecnológicas por 

mais de 50 anos. De acordo com Geóloga do Instituto Tecnológico VALE: 

 

A gente ainda carece de processos robustos, de estar institucionalizado o 

processo, porque enquanto está nas pessoas está muito frágil. Eu tinha um 

projeto que estava indo maravilhosamente bem, quem estava liderando era 

uma colaboradora que entendia do que estava por trás daquela tecnologia e 

não só da sua aplicação. Mas, ela saiu e foi para outra área e o projeto 

tomou um rumo completamente diferente, no sentido negativo. 

 

 

Portanto, no período entre 2011 a 2015 a área de lavra foi capaz de desenvolver 

atividades de inovação: (i) baseadas em P&D básico de impacto disruptivo como os 

projetos de lixiviação in situ, fragmentação de rochas por pulsos de energia e perfuração 

a laser; e (ii) baseadas em P&D aplicado para desenvolvimento de tecnologias que 

realizam modificações nas tecnologias dominantes, como o projeto Fragcom. Essas 

atividades confrontadas com a escala de mensuração de capacidades tecnológicas (ver 

Quadro 1) demonstram que a empresa acumulou respectivamente capacidade de 

inovação de liderança mundial (Nível 6) e de inovação avançada (Nível 5). 
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7.3.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 2011 e 2015 

 

Esta Seção apresenta o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre 2011 e 2015. Diferentemente do período 

anterior, foram evidenciados mecanismos de aprendizagem baseados em P&D básico, 

P&D aplicado e construção de arranjo organizacional para desenvolvimento de 

atividades inovadoras (ITV). Outros mecanismos utilizados pela empresa envolveram 

desenvolvimentos baseado em engenharia, visitas técnicas a competidores, assistência 

técnicas, testes e experimentações, treinamentos, programas de pós-graduação, palestras 

e workshops. Porém, a partir de 2013, mecanismo de aprendizagem relacionados a 

atividades de inovação em tecnologias de impacto disruptivo foram reduzidos. Além 

disso, as tecnologias geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas passaram 

por barreiras de implementação devido a truncamentos no ciclo de aprendizagem.  

 

Treinamentos, cursos, workshops, palestras 

Neste período, os mecanismos de aprendizagem baseados em treinamentos e em cursos 

de curta duração com universidades continuaram a ocorrer como já acontecia na fase 

anterior, porém o número de treinamentos realizados por ano foi reduzido a partir de 

2013. Por exemplo, enquanto a frequência de ocorrência de treinamentos junto a 

UFRGS no período anterior e até 2012 era de uma média de oito cursos por ano, a partir 

de 2013 a reduziu para uma média de cinco cursos por ano. Os treinamentos tinham por 

objetivo capacitar os empregados a desenvolver novas técnicas relacionadas ao tema do 

treinamento, compartilhar informações técnicas existentes no mercado e estimular o 

compartilhamento e articulação do conhecimento entre os participantes que pertenciam 

a diferentes equipes/ funções. 

 

Treinamentos e seminários internos com foco no compartilhamento de informações 

específicas das mudanças nas minas continuaram ocorrendo como no período anterior. 

De acordo com Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina “o 

objetivo dos seminários internos refere-se à divulgação dos resultados de testes, 

implantações de novas tecnologias, etc. Eles reúnem todas as minas e ocorrem duas 

vezes por ano”. 
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Além disso, foram realizados outros modelos de seminários técnicos internos chamados 

Encontros Minerais. Esses seminários têm por objetivo apresentar e demonstrar como 

funciona a cadeia da mineração. De acordo com Engenheiro Sênior: 

 

Você pode trabalhar em qualquer área, mas você precisa conhecer o 

negócio. E aqui ele é longo, a cadeia é longa, mesmo que a gente venda 

commodity. Por exemplo, um projeto mineral, o S11D é um projeto dos anos 

70. Foi lá nos anos 70 que começaram a fazer as primeiras investigações, 

final de 70, início de 80. Entregaram quando? Há mais de 14 anos que 

entregaram o projeto para a FEL3. Eu comecei a fazer esses Encontros 

Minerais, mais para as pessoas conhecerem da cadeia, como que funciona a 

cadeia. Eu convido especialistas de diferentes processos, claro que é uma 

pincelada. 

 

Dentro dos projetos de P&D, como no caso do projeto Fragcom, além de P&D, outros 

mecanismos de aprendizagem com universidades foram utilizados, como a realização de 

programas de pós-graduação e um modelo de treinamento, não identificado no período 

anterior. Neste modelo de treinamento os objetivos são: (i) capacitar os participantes a 

implementar os desenvolvimentos tecnológicos oriundos do P&D; (ii) desenvolver a 

formação pessoal via atividades de pesquisa (ex.: realização de mestrados e 

doutorados); e (iii) disponibilizar informações atualizadas sobre novas tecnologias 

disponíveis no mercado. De acordo com professor da UFRGS: 

 

O pessoal fica muito ligado ao trabalho na empresa, praticamente não tem 

tempo de ficar pesquisando, estudando. Então a gente abre caminhos, alguns 

novos horizontes para eles a partir desses treinamentos. Além disso, estes 

treinamentos estão vinculados ao desenvolvimento de uma ação de melhoria, 

de tecnologia para a empresa. E a grande vantagem é que estão associados 

aos projetos de P&D. Então está tudo interligado, desenvolvimentos 

tecnológicos e desenvolvimento da formação de pessoal. 

 

Os treinamentos vinculados às atividades de P&D geraram melhor integração das 

equipes que trabalhavam em diferentes funções na área de lavra. Segundo professor da 

UFRGS: 

 

Com esses treinamentos nós conseguimos integrar os grupos dentro da Vale, 

que eram muito estanques. Por exemplo, em Itabira, um grupo de perfuração 

nem conhecia o pessoal da britagem, carregamento e transporte. 

Conseguimos reunir todos eles em torno do mesmo objetivo. As pessoas 

começaram a conversar, começaram a integrar e para eles mesmos foi um 

ganho muito bom, sobre o ponto de vista deles entenderem melhor as 
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necessidades de cada uma dessas operações, dentro da mina e a importância 

dela. 

 

O projeto Fragcom também envolveu participações da VALE em workshops realizados 

na UFRGS como, por exemplo, o International Society of Explosives Engineering 

(ISEE). Neste caso, a VALE esteve presente no evento explicando o Projeto Fragcom, 

em Itabira (MG), através de palestras realizadas por engenheiros da empresa.  

 

P&D básico e aplicado 

Mecanismos de aprendizagem utilizados neste período e não evidenciados no período 

anterior referem-se a P&D básico e aplicado. Foram identificados esforços de P&D com 

universidades, institutos de pesquisa e fornecedores. No que tange aos P&Ds com 

universidades e institutos de pesquisa, na área de lavra foram identificados dez projetos 

de P&D com um investimento total de R$ 166,28 milhões entre universidades e 

institutos de pesquisa do Brasil e do exterior (Vale, 2012b). Seis deles realizados em 

parcerias com universidades do sudeste e sul brasileiro totalizando um valor de 4,87 

milhões (Vale, 2012b), como por exemplo, o projeto Fragcom, estudo sobre a 

fragmentação de rochas no desmonte e suas repercussões nas operações sequenciais até 

a planta de cominuição, e o projeto de Climatologia e impactos das mudanças climáticas 

nas operações da VALE na Amazônia Oriental (ver Quadro 38). 

 

Também foram evidenciados mecanismos de aprendizagem baseados em P&D junto a 

fornecedores, como no projeto Mina Autônoma. Juntamente ao P&D foram utilizados 

mecanismos de aprendizagem relacionados a treinamento, assistência técnicas, testes e 

experimentações e desenvolvimentos baseados em engenharia (ver Quadro 39). 
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Quadro 39. Projeto Mina Autônoma 

O Projeto Mina Autônoma surge motivado por dificuldades de formação de pessoal e 
escassez de mão de obra para atividades de operação nas minas em locais remotos, 
preocupação com saúde e segurança e busca por aumento da produção homem/hora. De 
acordo com Engenheiro do DITV: 
 

A Rio Tinto já está trabalhando com automação muito bem. Eles tinham que fazer 
isso muito rápido porque um motorista lá de caminhão ganhava U$$ 200 mil dólares 
por ano, um maquinista de trem U$$ 400 mil dólares por ano e isso é muito dinheiro 
pra você que tem uma frota muito grande. Então pra eles financeiramente fazia muito 
sentido.  A VALE ainda precisa desenvolver pessoas para tocar a automação. Tem 
que criar toda equipe técnica capaz de operar e fazer manutenção desses 
equipamentos que são muito mais avançados tecnologicamente. 

 
No Projeto Mina Autônoma primeiramente buscou-se internalizar o que já havia disponível no 
mercado por meio de P&D e adaptações e modificações baseadas em engenharia. De acordo 
com Engenheiro do DITV:  

As tecnologias da mina autônoma vão precisar se muita adaptação, mas já está na 
mão a partir do que está disponível no mercado. Então vai ocorrer uma reposta muito 
rápida, já vai ter ganho muito rápido, vai justificar rápido o projeto e depois a gente vê 
o que mais precisa ser desenvolvido. Então os principais parceiros são as empresas 
que já estão desenvolvendo isso há mais tempo, principalmente fornecedores. 

 
Especificamente no caso da perfuratriz autônoma há uma parceria da VALE com uma 
empresa dos Estados Unidos que tem trabalhado na adaptação, melhoria e desenvolvimentos 
extras para a perfuratriz da VALE. A divisão das atividades para o desenvolvimento da 
escavadeira autônoma segundo Engenheiro do DITV: 
 

O grande trabalho técnico, específico em automação é com a equipe especializada 
dessa empresa que é focada nisso. Você transformar isso em uma coisa útil pra mina, 
ai são os profissionais da Vale de minas. Há uma equipe bem diversificada, mas que 
vai fazer essa ligação do que tem que ser feito, do que é importante, do que não pode 
faltar e do que tem que ter e corrigir, etc. Tudo isso junto com a equipe do fornecedor 
que está desenvolvendo. Então essa perfuratriz já fica no site da Vale, fica rodando 
lá, com as duas equipes juntas operando e testando. Por exemplo, tem uma pessoa 
de telecomunicações da Vale que dá indicações de melhorias, por exemplo, reduzir a 
quantidade de dados de determinadas comunicações, etc. Então isso tudo é feito de 
uma forma integrada, mas cada um na sua especialidade. 

 
A escavadeira autônoma ainda está em fase de testes e experimentações, pois além da 
eficiência da sua operação é necessário que se tenha uma equipe treinada e capacitada para 
atender às possíveis manutenções do equipamento. De acordo com Engenheiro do DITV: 
 

A implantação dos equipamentos autônomos numa operação contínua exige muito 
mais da máquina e ela vai ficar rodando direto e você precisa de equipe de apoio. 
Não é só um operador que vai ficar na sala de comando, você tem que ter uma 
equipe técnica pra dar só manutenção, suporte. Antigamente um mecânico ia lá com 
uma chave de boca para consertar, agora o técnico vai ter que saber de 
telecomunicações, eletrônica, automação, sistema, software. Tudo para dar 
manutenção e não deixar parar, porque se essa máquina travar e ficar duas horas 
esperando um técnico de informática resolver uma janelinha que não quer fechar, o 
gerente de produção vai pegar um operador, vai colocar naquela máquina e vai falar 
para ele “eu tenho que produzir, porque o negócio dessa empresa é minério no 
navio”. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 

 

Arranjos organizacionais 

Em termos de arranjos organizacionais, neste período a VALE criou o Instituto 

Tecnológico Vale (ITV) em Ouro Preto/MG focado em estudos da área de lavra e o ITV 

em Belém/PA focado em pesquisas relacionadas a desenvolvimento sustentável. O 

objetivo era suportar o desenvolvimento de atividades de P&D de longo prazo com foco 
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no desenvolvimento de tecnologias de impacto disruptivo. De acordo com Engenheiro 

Sênior: 

 

Em 2011 começa a se estruturar o ITV mineração em Ouro Preto. No papel 

ele já existia desde 2009. Mas em 2011 foram realizados workshops internos 

e consultas a especialistas da VALE para desenhar os programas de 

pesquisa dos ITVs. Um dos programas criados foi na área de robótica e de 

software relacionado.   

 

O ITV Belém tem realizado internamente atividades de P&D (ver Quadro 38), possui 

laboratórios próprios e inclusive criou cursos de pós-graduação na área de 

desenvolvimento sustentável. De acordo com Gerente do ITV Belém: 

 

Nossa ideia futura é que o ITV seja uma empresa independente da VALE e 

que realize serviços na área de desenvolvimento sustentável para mineração. 

A expectativa é a incubação de novos negócios.  

 

Porém, com a mudança nas condições organizacionais, a partir de 2013 os ITVs, 

especialmente o de Ouro Preto, de acordo com Engenheiro Sênior “passou a focar em 

P&D aplicado de curto prazo com foco na redução de custos, como por exemplo, P&D 

em tecnologias alternativas para a redução do teor de umidade do minério de ferro”. 

Portanto, evidencia-se uma mudança na estratégia das atividades do ITV Ouro Preto que 

se afastam de atividades de P&D de longo prazo, de impacto disruptivo e se aproximam 

de atividades de P&D de curto prazo, com foco na redução de custos.  

 

Ineficiências nos mecanismos de aprendizagem 

Apesar da VALE ter realizado esforços em mecanismos de aprendizagem relacionados 

a P&D, foram identificadas ineficiências em mecanismos de aprendizagem menos 

complexos, como por exemplo treinamentos. Em outras palavras, foram identificados 

truncamentos no ciclo de aprendizagem no que tange à implementação de inovações 

desenvolvidas em parceria. De acordo com Gerente de Inovação e Desenvolvimento de 

Infraestrutura de Mina: 

 

Nós temos problemas na aplicação das tecnologias oriundas, por exemplo, 

do P&D. Durante esses Encontros Minerais, houve um que foi sobre 

automação e a pessoa de automação corporativa falou assim: “Eu tenho 

áreas que têm ‘desautomação’, eu implemento e as pessoas não são 
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treinadas, têm vários problemas. Ela é treinada em apertar botão. Ela tem 

que saber o que está acontecendo. Têm pessoas que não conhecem do 

negócio e vão para uma cabine de comando, de joystick, ela precisa saber o 

que é o trabalho dela na cadeia. Não é só fazer isso aqui ou só apertar o 

botão. Ela precisa entender qual é o percurso do minério, qual é o impacto 

do processo que ela está operando no sistema. Qual é a importância dele na 

cadeia do negócio que é produzir minério”. Então, se eu não tiver essa base 

bem construída, o que adianta ter um projeto de automação. A gente precisa 

passar essas fases, precisa amadurecer isso, porque isso é um 

amadurecimento cultural nosso. 

 

As percepções do Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina 

são compartilhadas por especialistas da UFRGS que acrescentam problemas 

relacionados a falta de qualificação dos colaboradores para assimilação das tecnologias 

desenvolvidas: 

 

Todos os P&Ds que nós fizemos foram absorvidos. O produto, a boa nova, 

foi levada e foi ensinada e estão usando. Mas foi absorvido por poucos. 

Poucos e privilegiados que são capazes de entender e acompanhar, dois ou 

três. Mas para levar a boa nova a todos os cantos que é o problema. Por 

exemplo você está lá na Vale em BH, em geologia de longo prazo ferrosos, 

vinte geólogos geoestatísticos e engenheiros, eles absorvem. Mas só no 

quadrilátero tu tens 19 minas. Cada mina tem uma equipe igual aquela, só 

no quadrilátero. Essas 19 equipes não sabem como é que faz isso, porque 

são formados por gente que não tem formação tão qualificada. Então, eles 

fazem uma coisa, vamos dizer assim, lá na “corte”, mas não conseguem 

levar para todos os extratos da empresa.  

 

Além disso, um especialista da UFRGS complementa afirmando que há falta de 

disseminação das atividades inovadoras, mas que a partir do Instituto Tecnológico 

VALE e seus departamentos relacionados se iniciou um processo de popularização das 

inovações. 

 

As tecnologias desenvolvidas não são disseminadas. A palavra é essa. 

Sempre é absorvido, mas sempre por alguns privilegiados que têm educação 

para entender o assunto, mas não popularizado. E se a coisa é boa tinha que 

ser usada por todo mundo. Por que não? Por que o cara lá não consegue 

aprender? Não é só dizer: está aqui, agora sai escrevendo com essa caneta, 

não é assim. Ele tem que saber como que a caneta faz, tem que aprender a 

metodologia, tem que ter aprofundamento. Em muitos lugares o cara não foi 

ensinado o alfabeto, não adianta dar uma caneta para ele. Ele tem que 

aprender o alfabeto. É isso que falta no final para popularizar, para 

disseminar, e eu acho que o ITV começa a ver isso também que só inovar 

sem popularizar, sem disseminar, é um trabalho incompleto. Não é como: 

Ah, eu já fiz a minha parte, mas ficou na prateleira.  
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Além disso, de acordo com Engenheiro Sênior: 

 

Nós temos problemas com a continuidade da tecnologia depois de 

implantada. Uma vez um gerente de Itabira me disse assim: olha, eu não 

tenho problema em prospectar uma tecnologia e nem implementar e nem de 

conseguir dinheiro para implementá-la, mas mantê-la aqui é muito difícil. 

 

Portanto, observa-se que a VALE desenvolveu atividades tecnológicas que contribuíram 

para a acumulação de capacidades tecnológicas de inovação avançada (Nível 5) e de 

liderança mundial (Nível 6). Porém se observa que ainda é uma acumulação incompleta, 

que passa por dificuldades relacionadas a falta de mecanismos de aprendizagem 

relacionados a assimilação e disseminação de novas tecnologias, e também de 

codificação do conhecimento. Isso é evidenciado na entrevista com Geóloga do DITV 

que afirma que o conhecimento não se codifica na organização, está atrelado às pessoas: 

 

A gente ainda carece de processos robustos, de estar institucionalizado o 

processo, porque enquanto está nas pessoas está muito frágil. Eu tinha um 

projeto que estava indo maravilhosamente bem, quem estava liderando era 

uma colaboradora que entendia do que estava por trás daquela tecnologia e 

não só da sua aplicação. Mas, ela saiu e foi para outra área e o projeto 

tomou um rumo completamente diferente, no sentido negativo. 

 

Em outras palavras há barreiras ou truncamento no ciclo de aprendizagem que 

dificultam a geração de implicações positivas resultantes da capacidade tecnológicas 

acumuladas. Este truncamento pode estar relacionado a insuficientes mecanismos de 

aprendizagem relacionados à assimilação, compartilhamento/disseminação e 

compartilhamento do conhecimento e à estagnação em capacidades de produção básica 

em algumas atividades tecnológicas por mais de 50 anos, que agora parecem se refletir 

em dificuldade de absorção das tecnologias desenvolvidas. 

 

Portanto, neste período os mecanismos de aprendizagem utilizados, conforme modelo 

apresentado no Quadro 3, são caracterizados como intraorganizacionais para 

compartilhamento do conhecimento como, por exemplo, os workshops, treinamentos e 

seminários internos. Para aquisição de conhecimento foram utilizados mecanismos de 

aprendizagem interorganizacionais como treinamentos com fornecedores e 

universidades onde os fluxos de conhecimento envolvidos eram unidirecionais do 

parceiro para a VALE. Também foram utilizados mecanismos de aprendizagem 
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interorganizacionais de assistência técnica, consultoria, testes e experimentações, 

desenvolvimento baseado em engenharia, P&D aplicado e P&D básico em parceria com 

universidades e fornecedores. Estes mecanismos envolveram fluxos de conhecimento 

bidirecionais, fluxos estes pouco evidenciados no período anterior.  

 

7.3.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

2011 e 2015 

 

Esta Seção aborda as principais implicações geradas pela acumulação de capacidades 

tecnológicas durante o período entre 2011 e 2015. As implicações se relacionaram ao: 

(i) desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios; (ii) desempenho operacional, 

ambiental e de saúde e segurança; e (iii) em implicações para a geração de 

conhecimento para além das fronteiras da empresa. 

 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

As atividades do Projeto Fragcom envolveram programas de pós-graduação vinculados 

ao Projeto Fragcom que implicaram em dissertações de mestrado sobre: (i) 

metodologias para desenvolver análise granulométrica do material fragmentado; (ii) o 

processo produtivo da lavra e os desperdícios relacionados com a perfuração ineficiente; 

e (iii) estimativas de custos, onde foi desenvolvido um algoritmo e software para tal. 

Também implicaram na geração de artigos científicos para disseminação do 

conhecimento gerado. 

 

Desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança 

A aquisição de tecnologia robotizada para troca de pneus de equipamentos implicou no 

aumento da segurança dos trabalhadores e redução do tempo de manutenção dos 

equipamentos. Cabe destacar, que antes da aquisição a VALE havia participado de uma 

tecnologia semelhante, que por problemas na implementação e manutenção da 

tecnologia implicaram na inviabilização de seu uso.  

 

Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

No projeto Fragcom, vinculadas às implicações para a geração de conhecimento para 

além das fronteiras da empresa estão as implicações para o desempenho inovativo e 

inventivo e seus benefícios. De acordo com professor da UFRGS: 
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Os resultados obtidos nas dissertações já foram aplicados em unidades 

operacionais da empresa, e geraram redução nos custos de produção e 

aumento da produtividade. Por exemplo, em uma dissertação propôs-se a 

utilização de detonadores eletrônicos, pois as operações ainda usavam a 

iniciação do explosivo com estopim, o uso de detonadores eletrônicos 

reduziu o tempo de realização do processo de detonação e garantiu maior 

segurança aos trabalhadores envolvidos no processo. Outra modificação foi 

o aumento da quantidade de furos desmontados. Anteriormente, eram 

realizados poucos furos, o que prejudicava a produtividade, ou seja, a 

fragmentação das rochas de forma padronizada.  

 

Outras implicações do Fragcom referem-se ao uso de novos tipos de tampão
19

 para 

perfuração com objetivo de melhorar a eficiência e a distribuição do explosivo dentro 

do furo, o que tem melhorado a fragmentação, diminuindo os custos. De acordo com 

professor da UFRGS: 

 

Busca-se um tampão que permita usar uma energia adequada no processo de 

fragmentação, para que a gente também economize energia lá nos processos 

posteriores, que é onde se gasta mais e é onde é mais caro, tanto na 

britagem, quanto na moagem. Então a ideia é usar bem a energia, não 

necessariamente economizar energia aqui. Mas usar ela adequadamente, 

para produzir um produto que fique fácil de ser escavado, carregado, 

transportado, britado e moído, toda essa cadeia produtiva se insere nisso. 

 

Também, as capacidades tecnológicas acumuladas resultaram no desenvolvimento 

experimental de uma escavadeira autônoma. Da implantação da escavadeira prevê-se, 

de maneira geral, melhoria da saúde e segurança, redução de acidentes fatais e aumento 

da produtividade em até 30%. Especificamente, outras implicações são previstas como: 

(i) uso de receptores de satélite de precisão centimétrica para posicionamento e controle 

da profundidade da perfuração que asseguram que os furos sejam perfurados com 

consistência e precisão de acordo com o planejamento da malha a ser perfurada; (ii) 

eliminação da necessidade de marcações manuais dos locais dos furos, aumentando a 

produtividade e reduzindo o número de pessoas próximas a equipamentos em 

movimento; (iii) uso de sistema de controle inteligente, que garante a operação 

otimizada dentro dos limites técnicos da perfuratriz, e com reação instantânea a 

perturbações do processo, como por exemplo, o travamento da ferramenta de perfuração 

(haste); (iv) uso de proteção de borda, que permite ao projetista da malha de perfuração 

delimitar limites virtuais dentro dos quais a perfuratriz irá operar com segurança; (v) 

                                                 
19

 O tampão tem por objetivo segurar os gases que são gerados durante o processo de detonação do 

explosivo, para permitir um melhor trabalho do explosivo dentro do furo. Se esse tampão não existe ou se 

ele sai muito rápido, a fragmentação da rocha não é otimizada. 
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uso de sistema de detecção de obstáculos composto por quatro câmeras inteligentes e 

com infravermelho, que garantem a operação segura no modo autônomo, permitindo ao 

equipamento se posicionar sob qualquer condição climática, dia ou noite, 24 horas por 

dia; (vi) redução do esforço das máquinas de carregamento e assegura melhoras no 

desempenho dos caminhões que transportam material; (vii) aumento da produtividade 

em 10% e redução de horas paradas para manutenção em 8%; (viii) aumento da vida útil 

do equipamento e redução de custos com manutenção, peças sobressalentes e 

explosivos; e (ix) melhoria da manutenção que resultou no aumento de DFE 

(Desenvolvimento Físico do Equipamento) (Entrevista Gerente de Inovação e 

Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina; Entrevista Engenheiro Sênior). 

 

Outras implicações geradas pelas capacidades acumuladas referem-se ao 

desenvolvimento do “robô lavador de caminhões” que reduziu o tempo de lavagem do 

equipamento em mais de 50% - reduzindo de 4,5 horas para 2 horas.  

 

Portanto, as implicações geradas pelas capacidades tecnológicas acumuladas 

implicaram no desenvolvimento de equipamentos (ex.: perfuratriz autônoma, tecnologia 

de lavagem de caminhões robotizada, etc.) que se refletiram principalmente na redução 

no tempo de realização das atividades, aumento da segurança dos colaboradores, 

aumento na produtividade, redução de custos e redução no consumo de energia. Além 

disso, as capacidades acumuladas de forma distribuída com universidades, além de 

gerarem implicações para a performance competitiva da empresa resultaram em 

benefícios para a universidade que se propagam para a sociedade.  

 

7.4 SÍNTESE DA TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

NA ÁREA DE LAVRA NO PERÍODO ENTRE 1942 A 2015 

 

Nesta Seção é realizada uma análise sintética da trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas da VALE na área de lavra no período entre 1942 e 2015. A 

Figura 23 apresenta de forma esquemática a trajetória de acumulação de capacidades 

tecnológicas. O eixo horizontal representa as três fases examinadas na pesquisa. O eixo 

vertical representa os níveis de capacidade tecnológica conforme apresentado no 

Capítulo 3. No centro da Figura são exemplificadas e classificadas algumas atividades 

tecnológicas de acordo com seu nível de capacidade tecnológica correspondente. Já a 
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Figura 24 demonstra a evolução das combinações de mecanismos de aprendizagem ao 

longo da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas nos três períodos 

analisados. As Figuras demonstram de forma combinada a evolução da trajetória entre 

equipamentos e processos, considerando o nível de capacidade máximo alcançado em 

cada período. O Quadro 40 sintetiza as evidências coletadas para lavra em termos de 

evolução: (i) da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas; (ii) das 

atividades tecnológicas desenvolvidas; (iii) dos mecanismos de aprendizagem 

utilizados; (iv) da condição organizacional; e (iv) das implicações geradas para a 

performance competitiva da empresa. 

 

A trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas da VALE na área de lavra 

progride de capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1) para capacidades 

tecnológicas de inovação de liderança mundial (Nível 6) a partir de um progresso tardio 

de acumulação e de um percurso de seguidora de tecnologia. O final do período de 

análise da trajetória culmina na possível entrada em processo de estagnação (lock-in). 

Cabe destacar, que se evidenciou que o acúmulo de capacidades tecnológicas não foi 

homogêneo nas funções equipamentos e processos dentro dos períodos analisados.  

 

No período entre 1942 e 1997 a VALE acumula capacidades de produção voltadas para 

o início de suas operações. Para equipamentos, em termos de capacidades de produção a 

função avança de capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1) para produção 

avançada (Nível 2). Além disso, a função começa a realizar atividades de inovação 

baseadas em pequenas adaptações e melhorias que caracterizaram a capacidade de 

inovação básica (Nível 3). Já na função processos as atividades tecnológicas se 

caracterizam pela implantação de metodologias aquém do padrão internacional 

estabelecido, caracterizando a capacidade de produção básica (Nível 1) apesar de já 

serem evidenciadas capacidades de produção avançada (Nível 2).  

 

Para a construção das capacidades iniciais a VALE utilizou esforços de aquisição de 

conhecimento por meio de mecanismos de aprendizagem: (i) intraorganizacionais 

baseados na própria execução das atividades, no uso dos equipamentos, na realização de 

testes e experimentações e na construção da oficina centralizada; e (ii) 

interorganizacionais baseados na contratação de pessoas, no acompanhamento das 

atividades realizadas pelos fornecedores de serviços e equipamentos nas operações, 
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consultoria e assistência técnica. Estes mecanismos eram envolvidos por fluxos de 

conhecimento unidirecionais dos fornecedores para a VALE. Na função equipamentos 

as implicações das capacidades tecnológicas se refletiram em aumento da produção e 

redução de custos. Já na função processos a exacerbação do uso de métodos e matérias 

primas inadequadas geraram perda na redução de custos e impactaram negativamente 

no desenvolvimento de empresas de nitrato de amônia (fornecedores). 

 

No período entre 1998 e 2010 a VALE realizou atividades de aquisição e operação de 

equipamentos de ponta de nível global de eficiência e qualidade e foi pioneira no Brasil 

na introdução de várias técnicas e métodos relacionados ao processo de lavra. Estas 

atividades caracterizaram a capacidade de produção avançada (Nível 2) da empresa 

tanto para equipamentos quanto para processos. Porém na função processos ainda eram 

evidenciadas atividades de produção básica (Nível 1). Em termos de capacidade de 

inovação, a VALE começou a tornar mais ativa a sua participação no processo de 

implantação dos novos equipamentos realizando modificações complexas baseadas em 

engenharia junto aos fornecedores. Em termos de capacidade de inovação há um 

aprofundamento de capacidades de inovação básica (Nível 3) inovação intermediária 

(Nível 4) para equipamentos.  

 

Para acumulação dessas capacidades a empresa realizou esforços de aquisição de 

conhecimento por meio do uso de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 

como treinamentos com fornecedores, consultoria e bechmarking de competidores onde 

os fluxos de conhecimento envolvidos eram unidirecionais do parceiro para a VALE. 

Também foram utilizados mecanismos de aprendizagem interorganizacionais de testes e 

experimentações e desenvolvimento baseado em engenharia em parceria com 

fornecedores. Estes mecanismos se demonstravam mais complexos que os utilizados no 

período anterior, pois passaram a envolver fluxos de conhecimento bidirecionais, não 

evidenciados no período anterior. Na função equipamentos as implicações das 

capacidades tecnológicas se ampliaram quando comparadas ao período anterior, 

refletindo na melhoria de indicadores operacionais, ambientais e de saúde e segurança 

relacionados principalmente a aquisição e implantação de inovações. E, na função 

processos, como no período anterior, há ainda uma estagnação de indicadores 

operacionais devido a baixa eficiência dos processos de produção adotados.  
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No último período, entre 2011 e 2015, o acúmulo de capacidades tecnológicas se torna 

homogêneo. Tanto a função equipamentos quanto processos consolidam suas 

capacidades de inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6). Para 

acumulação dessas capacidades a empresa utilizou mecanismos de aprendizagem 

baseados principalmente em P&D básico e P&D aplicado envolvidos por fluxos de 

conhecimento bidirecionais com universidades e fornecedores. Porém, a partir de 2013 

há um enfraquecimento dos arranjos organizacionais de suporte às atividades 

inovadoras, principalmente relacionadas a P&D de longo prazo e uma redução de 

mecanismos de aprendizagem relacionadas a P&D em tecnologias de impacto 

disruptivo. Estas evidências dão indícios de entrada em um processo de estagnação 

(lock-in), que reduz as oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou 

novos negócios. 
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Figura 23. Exemplos de atividades tecnológicas que moldaram a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na área de lavra  

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

Níveis de
Capacidade
Tecnológica

1940s

Básica
(Nível 1)

Avançada 
(Nível 2)

Básica
(Nível 3)

Intermediária 
(Nível 4)

Avançada 
(Nível 5)

Liderança Mundial 
(Nível 6)

Tempo

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma Condição 

Lock-in

(1998-2010) (2011-2015)

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

P
ro

d
u

çã
o

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

In
o

va
çã

o

(1942-1997)

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação 
da empresa como exportadora internacional de minério 

de ferro para uma estratégia de diversificação

Transição de estratégia de redução de custos 
(período de transição de empresa estatal para 

privada) para estratégia de diversificação e 
internacionalização

Estratégia de foco em 
ativos de classe mundial 

(minério de ferro) e 
redução de 

custos

Simulação de 
lavra via modelo 
de blocos feitos 

de madeira

Adaptação baseada em testes e 
experimentações de ventoinha

que refrigera a água do 
radiador dos caminhões

Adaptação baseada em 
engenharia de correias 

suspensas com 
fornecedores

P&D em 
fragmentação  e 

desmonte de rochas 
em parceria com 

universidades

Desmonte via 
escavação 

mecânica  e  com 
explosivos ANFO

Adaptações no modelo
de manutenção de 

equipamentos

P&D em tecnologias 
de automação

Adaptação 
baseada em 

engenharia de 
caminhões 
comboio

Adaptação baseada em
testes e experimentações

de pivotamento da 
caçamba de caminhão

P&D em 
climatologia em 

parceria com 
universidades

P&D em sistemas a 
laser para perfuração 

de rochas

Condições Organizacionais

 
Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa 
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Figura 24. Evolução das combinações dos mecanismos de aprendizagem que influenciaram a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na área 

de lavra 

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

Níveis de
Capacidade
Tecnológica

1940s

Básica
(Nível 1)

Avançada 
(Nível 2)

Básica
(Nível 3)

Intermediária 
(Nível 4)

Avançada 
(Nível 5)

Liderança Mundial 
(Nível 6)

Tempo

(1998-2010) (2011-2015)

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

P
ro

d
u

çã
o

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

In
o

va
çã

o

(1942-1997)

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação 
da empresa como exportadora internacional de minério 

de ferro para uma estratégia de diversificação

Transição de estratégia de redução de custos 
(período de transição de empresa estatal para 

privada) para estratégia de diversificação e 
internacionalização

Estratégia de foco em 
ativos de classe mundial 

(minério de ferro) e 
redução de 

custos

-Mecanismos para aquisição, 
assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento para atividades de 

produção e de inovação baseadas em 
experimentações

-Uso de mecanismos com fluxos de 
conhecimento unidirecionais dos 

fornecedores e universidades para a 
empresa

-Combinação de mecanismos de 
aprendizagem de contratação de 
expertise, treinamento, consultoria 

e assistência técnica e 
experimentação operacional

-Arranjos organizacionais para 
atividades de inovação (ex.: criação 

da área de manutenção de 
equipamentos)

Redução dos esforços em 
mecanismos de aprendizagem 
em P&D para tecnologias de 

impacto disruptivo que 
possibilitam a entrada em novas 

trajetórias tecnológicas e/ou 
novos negócios (ex.: 

enfraquecimento das atividades 
de P&D de longo prazo no ITV 

Ouro Preto)

Ampliação da combinação de 
mecanismos de aprendizagem por meio 

do uso de mecanismos de 
desenvolvimento e engenharia

Ampliação dos arranjos organizacionais 
para atividades de inovação (ex.: criação 

do DITV)

Inclusão de mecanismos para aquisição, 
assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento para atividades de 
inovação baseadas em engenharia 

Inclusão de mecanismos com fluxos de 
conhecimento bidirecionais com 

fornecedores

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma Condição 

Lock-in

Inclusão de mecanismos para a 
aquisição, assimilação e melhoria/criação 

do conhecimento para atividades de 
inovação baseadas em P&D

Inclusão de mecanismos com fluxos de 
conhecimento bidirecionais com 

fornecedores e universidades

Ampliação da combinação de mecanismos de 
aprendizagem por meio do uso de mecanismos 

de P&D (ex.: P&D em sistema a laser para 
perfuração de rochas)

Ampliação dos arranjos organizacionais para 
atividades de inovação (ex.: criação do ITV Ouro 

Preto)

Condições Organizacionais

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Quadro 40. Síntese da evolução da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e de seus fatores associados na área de lavra 
Períodos 1942-1997 1998-2010 2011-2015 

Evolução da trajetória de 

acumulação de 

capacidades tecnológica 

 

Inicia um percurso em produção básica (Nível 1) e avança em 
direção a nível de produção avançado (Nível 2). Segue um 

percurso em nível de inovação básico (Nível 3) dentro de uma 

trajetória mapeada por líderes globais 

Realiza uma inflexão para nível intermediário de 

inovação (Nível 4) 

Avança para níveis de inovação avançada (Nível 5) e de liderança 
mundial (Nível 6). Apresenta indícios de entrada em um processo de 

estagnação (condição lock-in) 

Atividades tecnológicas 

que modelaram a evolução 

da trajetória de 

acumulação de 

capacidades tecnológicas 

-Aquisição, implementação e operação de tecnologias para a 

realização de atividades de produção com níveis globais de 

eficiência. Porém algumas atividades permanecem aquém 
dessa eficiência (ex.: uso de explosivos inadequados para as 

atividades de detonação)  

 

-Realização de pequenas modificações incrementais com 

base em experimentações em equipamentos (ex.: melhoria 

no pivotamento de caminhões)  

-Aquisição, implementação e operação de tecnologias 
para a realização de atividades de produção com 

níveis globais de eficiência. Porém algumas 

atividades permanecem aquém dessa eficiência (ex.: 
uso de métodos improvisados de perfuração)  

-Avança para modificações incrementais baseadas em 

engenharia em equipamentos (ex.: adaptação de 
correias suspensas) 

-Aquisição, implementação e operação de tecnologias para a 
realização de atividades de produção com níveis globais de 

eficiência (ex.: tecnologia robótica de troca de pneus) 

 
-Avança para atividades de inovação baseadas em P&D em 

tecnologias dominantes e de impacto disruptivo (ex.: P&D em 

desmonte e fragmentação de rochas; P&D em tecnologias de 
automação) 

Fontes (mecanismos de 

aprendizagem) para a 

trajetória de acumulação 

de capacidades 

tecnológicas 

 

-Mecanismos para aquisição, assimilação e melhoria/criação 
de conhecimento para atividades de produção e de inovação 

baseadas em experimentações 

 
-Uso de mecanismos intraorganizacionais (ex.: 

experimentação operacional) e interorganizacionais com 

fluxos de conhecimento unidirecionais dos fornecedores e 
universidades para a empresa (ex.: treinamentos) 

 

-Combinação de mecanismos de contratação de expertise, 
treinamento, consultoria e assistência técnica e 

experimentação operacional 

-Arranjos organizacionais para atividades de adaptação (ex.: 
criação da área de manutenção de equipamentos) 

-Inclusão de mecanismos de aprendizagem para 

aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento para atividades de inovação baseadas 

em engenharia 

 
-Inclusão de mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais com fluxos de conhecimento 

bidirecionais com fornecedores (ex.: desenvolvimento 
e engenharia) 

 

-Ampliação da combinação de mecanismos de 
aprendizagem utilizados no período anterior por meio 

do uso de mecanismos de desenvolvimento e 

engenharia  
-Ampliação dos arranjos organizacionais para 

atividades de inovação (ex.: criação do DITV) 

2011- 2012 
-Inclusão de mecanismos de aprendizagem para a aquisição, 

assimilação e melhoria/criação do conhecimento para atividades de 

inovação baseadas em P&D 
-Inclusão de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais com 

fluxos de conhecimento bidirecionais junto a fornecedores e 

universidades 
- Ampliação da combinação de mecanismos de aprendizagem 

utilizados no período anterior por meio do uso de mecanismos de 

P&D (ex.: P&D em sistema a laser para perfuração de rochas) 

-Ampliação dos arranjos organizacionais para atividades de 

inovação (ex.: criação do ITV Ouro Preto) 

2013- 2015 
-Redução dos esforços de aprendizagem de P&D em tecnologias de 

impacto disruptivo que possibilitam a entrada em novas trajetórias 

tecnológicas e/ou novos negócios (ex.: enfraquecimento das 
atividades de P&D de longo prazo no ITV Ouro Preto) 

Condição organizacionais 

que influenciaram os 

esforços em aprendizagem 

(mecanismos) 

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação da 
empresa como exportadora internacional de minério de ferro 

para uma estratégia de diversificação 

Transição de uma estratégia de redução de custos 

(período de transição de empresa estatal para privada) 

para uma estratégia voltada para a diversificação e 
internacionalização 

Transição de uma estratégia voltada para a diversificação e 

internacionalização  
para uma estratégia de foco em ativos de classe mundial 

(especialmente minério de ferro) e redução de  

custos 

Implicações geradas pela 

acumulação de 

capacidades tecnológicas 

para a performance 

competitiva 

-Implementação de inovações/invenções baseadas em 
pequenas adaptações de equipamentos 

-Melhorias de desempenho operacional ambiental e de 

saúde e segurança associadas a aquisição de equipamentos e 
às inovações implementadas (ex.: redução de custos com 

importação de peças) 

-Estagnação do desempenho operacional devido a baixa 
eficiência dos processos de produção adotados e atraso na 

produção local de nitrato de amônia (desenvolvimento de 

fornecedores) 

-Implementação de inovações/invenções baseadas em 
adaptações de equipamentos 

-Melhorias de desempenho operacional ambiental e 

de saúde e segurança associadas às inovações 
implementadas e à aquisição de equipamentos 

-Estagnação de desempenho operacional devido a 

baixa eficiência dos processos de produção adotados 
Implicações de geração de conhecimento para além 

das fronteiras da firma (ex.: formação de 

pesquisadores) 

Implementação de inovações/invenções baseadas em P&D (ex.: 

perfuratriz autônoma) 
 

-Melhorias de desempenho operacional ambiental e de saúde e 

segurança associadas às inovações implementadas e às aquisições de 
equipamentos 

 

-Implicações de geração de conhecimento para além das fronteiras 
da firma (ex.: publicação de dissertações) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa
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CAPÍTULO 8 

 

8. TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO MINERAL: DO 

ALCANCE PRECOCE DE POSIÇÃO DE LIDERANÇA MUNDIAL À 

ESTAGNAÇÃO NA FRONTEIRA INTERNACIONAL DA INOVAÇÃO (LOCK-

IN) 

 

Este Capítulo objetiva examinar a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas 

da VALE na área de processamento mineral durante o período entre 1942 e 2015. Para 

compreensão da trajetória, são analisadas a acumulação de capacidades tecnológicas, 

suas fontes (mecanismos de aprendizagem), e algumas implicações associadas para a 

performance competitiva da empresa. Ademais, são descritos alguns aspectos da 

condição organizacional ao longo do período analisado. 

 

O Capítulo demonstra que em menos de 30 anos a VALE já deixava de ser uma 

empresa adquirente e usuária de tecnologias, passando a ter uma posição de liderança na 

criação e aplicação de tecnologias totalmente novas para processamento mineral, 

posição esta que foi sustentada durante quase todo o período analisado e suportada 

principalmente por mecanismos de aprendizagem de P&D com universidades e criação 

de centro de pesquisa próprio. Porém, a partir de 2012 há indícios de redução das 

atividades inovadoras que provocam impacto disruptivo que sustentam as capacidades 

de liderança mundial em inovação e foco em atividades tecnológicas self-reinforcement. 

 

As seções 8.1, 8.2 e 8.3 demonstram respectivamente a trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre: (i) 1942 e 1997, quando a empresa 

acumulou nível de capacidade tecnológica de inovação de liderança mundial; (ii) 1998 e 

2010, quando a empresa manteve nível de capacidade tecnológica de inovação de 

liderança mundial; e (iii) 2011-2015, quando a empresa demonstra redução de esforços 

de aprendizagem que sustentam as capacidade tecnológica de inovação de liderança 

mundial. 
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8.1 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NA ÁREA 

DE PROCESSAMENTO MINERAL NO PERÍODO ENTRE 1942 E 1997 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associados no período entre 1942 e 1997 na área de processamento mineral.  

 

A Seção 8.1.1 apresenta as condições organizacionais predominantes na VALE no 

período. A Seção 8.1.2 apresenta a acumulação de capacidades tecnológicas. 

Especificamente a Seção demonstra que a queda da qualidade do minério produzido 

pela VALE e à entrada da Austrália como um novo e forte concorrente levaram a VALE 

a desenvolver pesquisas para o melhor aproveitamento dos seus bens minerais. Isso 

implicou no desenvolvimento de uma nova rota de processamento mineral que 

possibilitou a empresa tornar produto os rejeitos acumulados nas minas e permitiu a 

entrada da empresa na indústria de pelotização, caracterizando a capacidade de inovação 

de liderança mundial (Nível 6). 

 

A Seção 8.1.3 demonstra que para realizar as atividades tecnológicas da área de 

processamento mineral a empresa utilizou-se de mecanismos de aprendizagem e 

intraorganizacionais como: (i) treinamento; (ii) criação de laboratório e; criação de 

centro de pesquisa e interorganizacionais como (i) contratação de pessoal para a 

realização de atividades operacionais; (ii) assistência técnica; (iii) P&D com 

universidades; e (iv) join ventures com clientes. Por fim, a Seção 8.1.4 demonstra as 

implicações geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas para a performance 

competitiva da empresa. 

 

8.1.1 Condições Organizacionais 

 

Como mencionado na Seção 7.1.1, durante os primeiros 25 anos de operação da VALE 

(1942-1967), o foco estratégico da empresa era consolidar a empresa como exportadora 

internacional de minério de ferro a partir das operações já existentes (CVRD, 1992). A 

partir da década de 70 a VALE apresenta uma estratégia voltada para a expansão da 

capacidade produtiva a partir de novas operações e diversificação de suas atividades 

(tanto para outros bens minerais quanto para outros negócios). Consequentemente, em 

1975 o volume de exportação bateu recorde alcançando 47,3 milhões de toneladas 
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tornando a empresa a maior exportadora de minério de ferro do mundo e em meados da 

década de 80, aumentando ainda mais a produção, iniciaram-se as operações do Projeto 

Ferro Carajás com uma capacidade de produção de 15 milhões de toneladas anuais 

(CVRD, 1992).  

 

Além disso, ao longo da década de 70 e 80 a VALE estendeu sua presença em outras 

áreas como produção de bauxita/alumina/alumínio, manganês, titânio, 

fosfato/fertilizantes, madeira/celulose, pelotas, ferritas magnéticas, entre outros (CVRD, 

1992). A diversificação, que compreendia tanto a verticalização quanto a 

horizontalização de suas atividades foi viabilizada principalmente a partir da associação 

com grupos privados nacionais e internacionais e acabou transformando a VALE em um 

grande conglomerado empresarial estatal, abrangendo mais de 20 empresas subsidiárias 

(controladas) e coligadas. A Figura 14 apresenta a estrutura da VALE em meados da 

década de 70. 

 

8.1.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 1942 e 1997 

 

Neste período são evidenciadas nos primeiros anos de funcionamento da empresa 

atividades de produção com baixíssimos níveis de eficiência. Posteriormente a empresa 

passa a ter capacidade para desenvolver atividades de inovação que resultam em uma 

tecnologia disruptiva que permite a empresa entrar em novos negócios. 

 

No que tange às capacidades de produção, as atividades da VALE no início de suas 

operações eram extrair, britar, transportar e embarcar o minério para os compradores 

internacionais. Nesta época a hematita
20

 compacta da Mina do Cauê era de excelente 

qualidade, suas características químicas e físicas favoreciam a britagem em lumps
21

 – 

material ideal para o emprego direto nos altos-fornos Siemens-Martin ou open-hearth 

(Vale, 2012a). Em outras palavras, nos primeiros anos de operação, devido ao altíssimo 

teor de ferro (que chegava a 68%) do minério da mina do Cauê, em termos de 

processamento mineral, bastava quebrar as rochas (britagem) em tamanhos menores e 

enviar o produto aos clientes (Minayo, 1986).  

 

                                                 
20

 Por hematita entende-se o minério com teor médio acima de 66%. 
21

 Por lump entende-se o minério, a hematita, reduzido à especificação de ½” a 8”. 
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Nos primeiros anos de operação da VALE a etapa de britagem era realizada de forma 

manual e a granulometria do material ainda não atendia de maneira padronizada às 

especificações de clientes internacionais (Minayo, 1986), o que caracterizava a 

capacidade de produção básica (Nível 1). 

 

No final da década de 40 e início dos anos 50, a VALE iniciou um programa de 

renovação de sua capacidade operacional por meio da aquisição de equipamentos para 

melhorar o processo de britagem, o que consequentemente gerou uma mudança 

qualitativa nas atividades de processamento mineral. O objetivo principal do programa 

era reduzir o minério às especificações contratuais exigidas pelos compradores 

internacionais (Minayo, 1986).  

 

O programa de renovação foi baseado no uso de tecnologias convencionais envolvendo 

implantação de britadores “All Chalmers” de 60” por 80” que trituravam a razão de 300 

toneladas/hora, anteriormente triturados manualmente. Uma vez no britador, o minério 

era conduzido por alimentador automático e por correia transportadora às peneiras 

vibratórias que selecionavam a hematita entre ½” a 8” (lump). O minério rejeitado era 

reduzido a 6” em outro britador giratório, depois do qual, era conduzido mecanicamente 

por “Conveyors” a uma pilha reguladora de 7000 toneladas, passando por um 

alimentador de esteira a uma correia provida de balança automática. O lump era 

conduzido por outra transportadora até o peneiramento secundário, dando-se a 

eliminação do chamado “fino do minério” produzido nos diversos chutes de 

transferência. Daí o produto era classificado e empilhado em silos para o embarque nos 

trens da Estrada de Ferro Vitória-Minas que, desde 1944, já alcançavam a boca da mina.  

 

Os britadores foram adquiridos sem nenhum processo adaptativo, eram “pacotes” 

oferecidos pelos fornecedores estrangeiros implantados nas operações da VALE e 

assistidos por técnicos da empresa Além da aquisição de equipamentos, a VALE criou 

um laboratório modelar em Itabira, cujo objetivo era ampliar o controle de qualidade do 

minério produzido (CVRD, 1992; VALE, 2012). A aquisição de equipamentos e a 

criação do laboratório permitiu a empresa atender às especificações dos clientes 

internacionais e aprofundar as capacidades de produção da área, de capacidade de 

produção básica (Nível 1) para capacidade de produção avançada (Nível 2).  
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Em termos de atividades de inovação, o laboratório de Itabira realizava pequenas 

adaptações nas atividades de processamento mineral para garantir a granulometria dos 

materiais, e área de manutenção (ver Seção 7.1.2) realizava pequenas adaptações nos 

equipamentos que demonstravam a capacidade de inovação básica (Nível 3). 

 

A partir de meados da década de 50 a VALE se preocupou em ampliar as suas 

capacidades de inovação, principalmente voltadas para viabilizar a comercialização da 

fração fina (pedaços inferiores à meia polegada) gerada pelo processo de britagem que 

se acumulavam em pilhas nas minas, sem uso economicamente viável. Apenas a fração 

grosseira (lumps) era escoada para o mercado. De acordo com o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

O uso de minérios de menor granulometria [pedaços inferiores a meia 

polegada] na siderurgia afetava a permeabilidade do reator, provocando 

queda na produtividade, uma vez que estes trabalhavam com fluxo gasoso em 

contracorrente com o minério.  

 

Além das pilhas de finos de minério que se acumulavam, com o passar do tempo, de 

acordo com Gerente do Centro de Desenvolvimento Mineral: 

 

(...) a hematita compacta foi se tornando escassa, despontando em seu lugar 

um minério mais quebradiço, o itabirito
22

 que até aquele momento não se 

apresentava economicamente viável. [as reservas de itabirito eram 

estimadas em 27 bilhões de toneladas] 

 

Esta situação, aliada: (i) ao processo de obsolescência das instalações das minas; (ii) à 

queda da qualidade do minério produzido pela VALE, que chegou inclusive a provocar 

reclamações dos consumidores em 1953; (iii) ao aumento dos custos de produção dos 

lumps; (iv) ao aparecimento de novos produtores de lump no mercado mundial; (v) à 

entrada da Austrália como um novo e forte concorrente em meados da década de 60 

(reservas de Pilbara); e (vi) a difusão dos fornos Linz-Dürer (LD) no processo de 

fabricação do aço, que exigiam o emprego de cargas de minério de ferro de teor mais 

elevado e com especificações químicas e granulométricas mais rigorosas, levaram a 

                                                 
22

 Rocha metamórfica xistosa, com teor de ferro variando entre 30% e 55%. Também é interpretado como 

a própria hematita contaminada de sílica e argila. 
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VALE a rever seus métodos de produção. De acordo com Gerente de Desenvolvimento 

de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

As mudanças no mercado e o grande acúmulo de finos fizeram a empresa 

repensar suas atividades, especialmente relacionadas a beneficiamento 

mineral e desenvolver pesquisas para o aproveitamento dos finos e ultrafinos 

que se acumulavam e dos itabiritos. 

 

Sendo assim, a VALE, primeiramente realizou a contratação de uma consultoria de 

técnicos ingleses com objetivo de melhorar a eficiência operacional dos processos já 

existentes (Vale, 2012a). Além disso, a VALE realizou estudos para o aproveitamento 

dos finos e ultrafinos de hematita e do itabirito (Vale, 2012a). Em 1956 realizou 

atividades de P&D em conjunto com a Armour Research Foundation of the Illinois 

Institute of Technology (Estados Unidos). Em março de 1958, os resultados preliminares 

do projeto chamado Techno-Economic Study of Brazil’s Itabirite Iron Ore Deposits, 

apresentados ao Conselho do Desenvolvimento, demonstraram que já era possível 

pensar em produzir 4 milhões de toneladas/ano de concentrados de finos e ultrafinos 

(CVRD, 1992; VALE, 2012).  

 

As pesquisas serviram de ponto de partida para a criação, no início da década de 60, da 

Companhia Siderúrgica Vatu – de controle acionário da VALE. A Vatu tinha por 

finalidade proceder ao beneficiamento de minérios, à fabricação e ao comércio de ferro-

esponja
23

 (Vale, 2012a), siderurgia e metalurgia do pó. A Vatu e a Divisão de 

Desenvolvimento da VALE procederam atividades de P&D sobre pelotização, contando 

com o apoio de universidades e institutos de pesquisa nacionais, dos Estados Unidos, da 

Europa e do Japão. O relatório da diretoria da Siderúrgica Vatu, correspondente ao 

exercício de 1960 alude a um ajuste com a firma Hoeganaes Billesholms Ab para 

aquisição de equipamento, no valor da ordem de quatro milhões de dólares O relatório 

de 1962 afirma que foram realizados estudos especializados referentes à pelotização e 

outros processos de aglomeração de finos de hematita. No relatório de 1963, a 

Companhia informa que deu prosseguimento aos estudos antes iniciados e que foram 

enviadas amostras para ensaios em diversos laboratórios internacionais e que esses 

                                                 
23

 Ferro-esponja: é um ferro fabricado por um processo de redução direta do ferro de seus minérios, a 

baixas temperaturas (900ºC), por intermédio do gás CO, H2, sem que haja fusão da matéria prima. É 

relativamente ferro puro. Serve como matéria-prima para a fabricação do aço, substituindo a sucata 

(Silva, 2011). 
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elementos tornaram possível a apreciação de propostas preliminares já solicitadas a 

diversos fornecedores de equipamentos especializados e consagrados na prática 

industrial. O Relatório de 1966 menciona “estudos finais” para a instalação de uma 

usina e que um de seus diretores esteve nos Estados Unidos visitando as mais 

importantes indústrias congêneres (CADE, 1966), que posteriormente resultariam na 

construção das usinas de pelotização da VALE. 

 

Apesar das iniciativas em atividades de inovação, as atividades de P&D formalizadas 

eram ainda muito incipientes. Sendo assim, a VALE criou em 1966 o Centro de 

Pesquisas de Minério (CPM), hoje chamado de Centro de Desenvolvimento Mineral 

(CDM) (ver Quadro 15) em Minas Gerais com o objetivo de aprofundar os estudos para 

o beneficiamento e consequente aproveitamento dos finos e ultrafinos de hematita e dos 

itabiritos (CVRD, 1992). Em 1968, o CDM demonstrou a viabilidade técnico-

econômica do tratamento dos finos de hematita e do itabirito, garantindo o 

aproveitamento das enormes reservas de itabirito já existentes. O itabirito poderia ser 

transformado em pellet ore, sinter feed (concentrado fino) ou pellet feed (concentrado 

ultrafino), passando de um teor médio de 50% para teor entre 66% e 67% de ferro 

(CVRD, 1982). Este foi o primeiro salto tecnológico da empresa, pois permitiu 

aumentar a vida útil das minas da VALE (Ereno, 2012). De acordo com o Gerente de 

P&D do Centro de Tecnologia de Ferrosos: 

 

Na década de 60, foi desenvolvida no CDM uma rota de concentração dos 

finos e ultrafinos pobres gerados nas minas. Essa concentração propiciou a 

gente obter finos de alta qualidade química, não mais aqueles finos pobres 

que a gente tinha na hora que desmontava a mina. Isso é uma tecnologia que 

a gente tem o maior orgulho. É uma tecnologia nacional desenvolvida pela 

Vale e que propiciou hoje a gente estar produzindo 45 milhões de toneladas 

de pelotas por ano. 
 

A tecnologia desenvolvida no CDM foi patenteada pelo Departamento de Pesquisas 

Tecnológicas (Deteg) e em 1969 foi projetada a usina do Cauê baseada na tecnologia 

desenvolvida a partir da concentração eletromagnética de minério das frações de 

minério inferiores a 1 mm (CVRD, 1992). De acordo com Relatório da Diretoria 

(2001): 
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Uma de nossas patentes mais bem-sucedidas refere-se a um processo de 

concentração de minério de ferro de baixo teor, conhecido pelo termo 

técnico “itabirito”, que é utilizado amplamente por companhias mineradoras 

em todo o mundo.  

 

Esta decisão foi audaciosa, uma vez que esta solução técnica ainda era pouco 

desenvolvida e a aplicação desta tecnologia seria realizada pela primeira vez no mundo. 

A usina foi inaugurada em 1973, e foi a primeira a utilizar de forma comercial o 

processo de concentração magnética de alta intensidade por via úmida para a 

recuperação dos depósitos de itabirito a fim de produzir pellet feed e sinter feed (CVRD, 

1992). A mina do Cauê tornou-se uma das maiores minas do mundo. A Figura 25 e o 

Quadro 41 apresentam o fluxograma das instalações da Mina do Cauê na década de 

1970.  

 

De acordo com Gerente de tratamento de minérios da VALE “a rota via concentração 

magnética foi uma tecnologia que desenvolvemos com caráter disruptivo”. Isso 

demonstrava a capacidade de inovação de liderança mundial (Nível 6). Ainda, de acordo 

com entrevista com Arthur Pinto Chaves publicada em Geofísica Mineral (2014): 

 

‘Eu participei da equipe da Vale que montou a usina do Cauê. Na época, era 

a maior usina do mundo, com por volta de 35 milhões de toneladas por ano 

de capacidade. Lá foi implantado o separador Jones, magnético, de alta 

intensidade, via úmida. Era um grande desenvolvimento e era o estado da 

arte’. 

 

De acordo com o Gerente de Tratamento de Minérios da VALE “os equipamentos 

foram importados da Alemanha e adaptados e enriquecidos pelos técnicos e engenheiros 

da VALE”, o que demonstrava a capacidade de inovação intermediária (Nível 4). O 

desenvolvimento da usina do Cauê envolveu assimilação de conhecimento via visitas 

técnicas ao exterior e contatos com consultores internacionais. A implementação, muitas 

vezes, foi marcada pela improvisação já que muitas vezes não havia soluções 

tecnológicas apropriadas disponíveis (Minerios & Minerales, 2011). Porém, o sucesso 

pioneiro na implantação da usina do Cauê deu a confiança para que a empresa seguisse 

um caminho orientado a melhoria e inovação na área tecnológica de processamento 

mineral. 
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No ano de 1973 a VALE iniciou a implantação do Projeto Conceição, para o 

aproveitamento integral dos depósitos ferríferos das minas de Conceição e Dois 

Córregos. O Projeto compreendia a construção de novas instalações mecanizadas de 

tratamento de minério nas duas minas, de um sistema único de britagem terciária e 

peneiramento junto à mina de Conceição, além de uma planta de classificação a seco e a 

úmido dos finos de hematita e de uma usina para a concentração dos finos de itabirito – 

a mesma tecnologia implantada na usina do Cauê (CVRD, 1992).  

 

Com o conhecimento e experiência já adquiridos durante a implementação da nova 

usina do Cauê, o Projeto Conceição passou por adaptações de engenharia realizadas 

pela VALE em parceria com fornecedores e incorporou conceitos de automação que 

começavam a se disseminar no mercado, demonstrando a capacidade de inovação 

intermediária (Nível 4) (Minerios & Minerales, 2011).  
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Figura 25. Fluxograma das instalações da mina do Cauê durante a década de 70 

 

Fonte: Adaptado de Minayo (1986) 
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Quadro 41. Descrição do fluxograma das atividades das instalações da Mina do Cauê na década de 

70 

 
O processo era dividido em quatro fases: a britagem e o peneiramento; a classificação dos 
finos de hematita; a concentração do itabirito; a estocagem para tratamento e a estocagem 
para embarque das diversas especificações de minério. Nesse processo, os caminhões 
despejavam a hematita num circuito inteiramente automatizado que as fazia passar por quatro 
britadores diferentes e as reduzia às especificações e exigências dos países compradores. Os 
chamados “finos de hematita

24
” que não precisam de concentração por possuírem alto teor de 

ferro, eram recuperados por uma máquina, o Drum Reclaimer e conduzidos para a Planta de 
Lavagem onde se dá a sua separação nos três produtos exportáveis, o sinter feed, o pellet 
feed e o pellet ore. 
 
No processo da usina primeiramente, o itabirito extraído da jazida era basculhado num circuito 
que lhe era próprio, ao lado dos britadores de hematita. Desencadeado o processo, ele 
passava pelos vários britadores (primário, secundário e terciário), por uma planta de 
peneiramento e depois era descarregado no pátio de estocagem para ser empilhado por uma 
máquina que se movia sobre trilhos (a Stacker), dotada de uma lança para retirar o minério 
das correias transportadoras e depositá-lo. A segunda fase era a concentração, que se 
processava através de um complexo sistema eletromagnético. A usina de concentração tinha 
a forma de um prédio de 6 andares e era o componente de maior importância e significado no 
processo de tratamento do itabirito.  
 
A produção era controlada por um painel eletrônico que media a vazão, o fluxo e a pressão do 
produto no circuito, e era capaz de detectar falhas no sistema e parar qualquer equipamento 
avariado ou em risco. Uma vez colocado em correias transportadoras a partir do pátio de 
estocagem para tratamento, o itabirito era lançado num grande disco giratório dotado de um 
conjunto de placas metálicas que atraem o material de interesse, enquanto a sílica e a argila 
eram conduzidas para os espessadores de rejeitos, localizados próximos à usina de 
concentração.  
 
Quando o disco, realizando seu movimento circular chegava a determinado ponto onde o 
campo é neutro, o material de interesse também caia e era transportado para os silos de 
controle, já separado das impurezas. Aí os materiais obtidos entravam em dois 
transportadores que os levavam separadamente até o pátio de produtos onde eram 
empilhados separadamente (são beneficiados o sínter feed, o pellet feed e o pellet ore

25
). A 

última etapa do processo era a recuperação dos produtos para embarque e se fazia através 
de grandes máquinas (Stacker – Reclamers) que além de empilhar, retomavam o minério, 
colocam-no em correias transportadoras que o levavam até o silo de embarque. A sílica e a 
argila eram conduzidas, misturadas com água, por grandes tubulações e depositadas em 
bacias especialmente construídas para conter o rejeito. 
 

Fonte: Minayo (1986); Entrevista com Gerente de Tratamento de Minérios 

 

Resultante das inovações da VALE emergiu a área de pelotização na VALE. De acordo 

com o Gerente de P&D do Centro de Tecnologia de Ferrosos: 

 

A tecnologia desenvolvida na VALE que propiciou a obtenção de finos de 

alta qualidade química foram a base e a motivação para toda a indústria de 

                                                 
24

 Por “finos de hematita” entende-se o minério com teor de ferro médio de 66% com especificações 

granulométricas de 0 a 25 mm. O itabirito é o minério de ferro com teor médio abaixo das referidas 

especificações. 
25

 Os três produtos diferem apenas quanto à granulometria, pois o seu teor de ferro praticamente não sofre 

alterações (média de 67%). As diferenças de tamanho do minério beneficiado são exigências das 

empresas compradoras. 



267 

 

 

 

pelotização que a gente começou na década de 70 em diante. Foi essa 

tecnologia nacional desenvolvida pela Vale que propiciou hoje a gente estar 

produzindo 45 milhões de toneladas de pelotas por ano [2015]. 
 

Nesta época a VALE decidiu formar uma equipe de engenharia dentro da estrutura 

organizacional da VALE, a Divisão Industrial, que tinha como objetivo administrar e 

colaborar com iniciativas que envolvessem atividades industriais para novos projetos. 

Nesta área foram estocados os primeiros conhecimentos sobre atividades relacionadas 

ao desenvolvimento de projetos. Em 1966 a Divisão Industrial trabalhou em parceria 

com a Vereinigte Oesterreich Eisen and Stahlwerke A. G. (VOEST), de Linz, Áustria 

para a seleção do processo de pelotização a ser utilizado no complexo de Tubarão e 

compra dos equipamentos necessários. O projeto geral da usina, com capacidade inicial 

planejada de dois milhões de toneladas anuais, ficou sob responsabilidade da empresa 

norte-americana Arthur G. Mckee, de Cleveland e entrou em operação em 1969 

(CVRD, 1992).  

 

Depois disso, a VALE ampliou a capacidade de seu complexo de pelotização de 

Tubarão por meio de parcerias com empresas consumidoras, o que possibilitou a 

construção conjunta de usinas de pelotização de minérios. Foram formadas três joint 

ventures com empresas espanholas, japonesas e italianas: (i) Hispanobrás – joint 

venture entre a VALE e a empresa espanhola Altos Hornos de Vizcaya, que depois seria 

integrada à Aceralia; (ii) Nibrasco – joint venture entre a VALE e um consórcio 

integrado por Nippon Steel, Nippon Kokan, Sumitomo Metal Industries, Kawasaki 

Steel, Kobe Steel, Nishin Steel e Nissho Iwai Corporation; e (iii) Itabrasco – joint 

venture entre VALE e a siderúrgica italiana Italsider.  

 

A constituição de joint ventures com grupos estrangeiros tinha por objetivo além do 

aporte de capital, o envolvimento de compradores e detentores de know-how de 

extração, beneficiamento, transporte e de participação no mercado. Por sua vez, para as 

empresas estrangeiras interessava garantir o fornecimento regular de matérias-primas e 

insumos para as suas indústrias a preços estáveis. Além disso, esta estratégia de formar 

joint ventures foi benéfica especialmente quando a oferta de pelotas no mercado 

mundial superaria a demanda, pois estas empresas privilegiariam a compra de matéria-

prima de empresas onde possuíssem participação de capital (Santos, 2011). Em 1979, o 

complexo de pelotização de Tubarão passou a ter a capacidade de 17 milhões de 
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toneladas anuais de pelotas, se tornando um dos maiores complexos de pelotização do 

mundo (Kury, 1982). O Quadro 42 lista os cinco projetos que compunham o complexo 

de pelotização de Tubarão até 1980. 

 

Quadro 42. Projetos que compunham o complexo de pelotização de Tubarão 

Projeto 
Início das 

Operações 

Capacidade Inicial 

(milhões de 

toneladas/ano) 

Composição Acionária 

CVRD I 1969 2 VALE (100%) 

CVRD II 1973 3 VALE (100%) 

Itabrasco 1977 3 
CVRD (50,9%), Itália – Italsider 

(49,1%) 

Nibrasco 1978 6 (2 usinas) 

CVRD (51%), Japão – Grupo de 

siderúrgicas japonesas lideradas pela 

Nippon Steel (49%) 

Hispanobrás 1979 3 
CVRD (51%), Espanha – Altos 

Hornos de Vizcaya (49%) 

Fonte: Adaptado de CVRD (1992) 

 

Em meados da década de 80 o Centro de Pesquisas Minerais, também chamado de 

Superintendência de Tecnologia (SUTEC) e atual CDM, atendendo a proposta de 

diversificação da empresa priorizou atividades de P&D para além do minério de ferro 

como manganês, ouro, carvão, alumínio, cobre, titânio e silício. Por exemplo, o CDM 

realizou o desenvolvimento de processos para a concentração da rocha fosfática e do 

minério de anastásio das jazidas de Tapira e Salitre, e para o beneficiamento mecânico, 

metalúrgico e químico dos depósitos de bauxita, níquel, manganês, cobre e ouro 

(CVRD, 1992). 

 

Algumas das atividades de P&D foram realizadas em parceria com CETEM
26

, como por 

exemplo, P&D para melhoria de separação magnética de alta intensidade em minério de 

ferro da usina do Cauê e P&D para desenvolvimento de processo para separação de 

terras raras.  

 

Na década de 80, no que tange a capacidade de produção, para o Projeto Ferro Carajás, 

a VALE se envolveu em um programa de pesquisas de tecnologias (benchmarking) a 

                                                 
26

 Instalado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, o Centro de 

Tecnologia Mineral iniciou as suas atividades em 1978, com o objetivo de firmar as bases para o 

desenvolvimento da tecnologia da mineração brasileira. Ao CETEM foi atribuída a tarefa de desenvolver 

processos tecnológicos para o tratamento e concentração de grande número de minerais existentes no 

território brasileiro, cujas características específicas os tornam diferentes daqueles explorados em outros 

países onde foram desenvolvidas as tecnologias de beneficiamento já conhecidas. 
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serem implementadas juntamente com fornecedores. Portanto, todo o projeto teve como 

referência a prospecção e implantação de novas tecnologias aplicadas em países de 

tradição na área mineral, levando em conta custos de energia, mão de obra, poluição, 

etc. (CVRD, 1992), em outras palavras, implantou-se as melhorias tecnologias 

existentes na época. Por exemplo, foram instaladas em Carajás duas unidades 

semimóveis com britadores Krupp 1600x1400mm e capacidade de 7500 t/h. que 

permitiam maior mobilidade (Germany, 2002) e foram adquiridas balanças de precisão 

que permitiam a realização de atividades de controle da qualidade e de quantidade do 

minério nas etapas de processamento e estocagem. Essas atividades envolvidas no 

desenvolvimento do Projeto Ferro Carajás demonstravam a manutenção da capacidade 

de produção avançada (Nível 2). 

 

Em termos de atividades de inovação, assim como inicialmente foi criado em Itabira, 

também em Carajás foi criado um laboratório físico químico nas operações (CVRD, 

1992) que de acordo com Gerente de Tratamento de Minérios: 

 

O laboratório local é responsável pela implantação de pequenas melhorias. 

Estas melhorias acontecem o tempo todo, de maneira contínua. Além disso, o 

laboratório físico químico auxilia em atividades de garantia de qualidade. 

 

Portanto, durante o período entre 1942 e 1997, a VALE já era detentora de know-how 

internacionalmente respeitado. E devido a isso, a sua autonomia econômica e poder de 

investimento, a VALE manteve infraestrutura de pesquisa própria, centralizada e 

desenvolveu uma área interna de engenharia preparada tecnologicamente para atender 

as suas demandas.  

 

Em suma, inicialmente, durante a década de 40, as atividades de processamento mineral 

eram realizadas de maneira manual que resultavam em produtos com granulometrias 

que não atendiam de forma padronizada as especificações dos clientes. Na década de 50 

a empresa realiza aquisições de equipamentos para modernização de suas atividades que 

implicam no aumento da produção e atendimento padronizado das especificações dos 

clientes. Posteriormente, houve a emergência de desenvolvimento de atividades 

inovadoras devido à queda da qualidade do minério produzido pela VALE, às mudanças 

na indústria siderúrgica e à entrada da Austrália como um novo e forte concorrente em 
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meados da década de 60 (reservas de Pilbara). Esses fatores levaram a VALE a rever 

seus métodos de produção e beneficiamento e desenvolver atividades de P&D para o 

melhor aproveitamento dos seus bens minerais a partir de parcerias com universidades e 

fornecedores estrangeiros e da criação do Centro de Pesquisa Mineral que resultou no 

desenvolvimento de uma nova rota de concentração mineral. Isso demonstra pela 

confrontação com a escala de mensuração de capacidades tecnológicas que a empresa 

ao longo do período acumulou capacidade de produção avançada (Nível 2) e de 

inovação de liderança mundial (Nível 6). 

 

8.1.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 1942 e 1997 

 

Esta Seção apresenta o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre 1942 e 1997. Destaca-se que mecanismos de 

aprendizagem voltados à sustentação de atividades inovadoras foram utilizados desde os 

primeiros anos de operações da VALE, especialmente para a busca de soluções de 

problemas nas atividades de processamento mineral oriundas da natureza dos bens 

minerais. 

 

Contratação de expertise 

Nesta época, como mencionado na Seção 7.1.3, para realizar as atividades operacionais 

das usinas que inicialmente eram muito rudimentares, a VALE iniciou um processo de 

contratação de mão de obra que em geral não era especializada e era egressa do campo e 

de indústrias tradicionais ou das indústrias de mineração e siderurgia da região central 

de Minas Gerais (Minayo, 1986; CVRD, 1992). As formas de recrutamento iniciais 

eram bastante informais, e o sistema de treinamento mais comum, segundo Minayo 

(1986) era o sistema chamado de “turmas”, isto é, um trabalhador mais experiente 

organizava um grupo de pessoas e os apresenta ao administrador de campo, que 

incorporava a todos no trabalho, em geral sob a vigilância daquele que apresentou.  

 

Posteriormente, com as operações de Carajás, a VALE ampliou seus programas de 

contratação, como por exemplo, por meio da criação de programas de trainee. Segundo 

o Gerente de Logística: 
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Por conta de Carajás que estava se instalando a VALE estabeleceu 

programas de trainee paracontratação e formação de grupo de engenheiros 

para as atividades no norte do país. A mão de obra advinha principalmente 

da Universidade Federal de Ouro Preto e um pouco a Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

 

Treinamentos e visitas técnicas 

Quando as usinas da VALE passaram pelas primeiras modernizações, os treinamentos 

se baseavam na observação dos procedimentos de instalação e operação do equipamento 

durante a implementação dos mesmos pelos fornecedores. A introdução de novos 

equipamentos era acompanhada de um grande esforço para assimilar o seu uso gerando 

um aumento gradual nas bases de conhecimento operacional da VALE. De acordo com 

Minayo (1986), muitos dos colaboradores que participaram da modernização da usina se 

tornaram especialistas práticos imprescindíveis principalmente para as atividades de 

manutenção dos equipamentos.  

 

Ademais, especificamente a modernização da usina do Cauê para implantação da nova 

rota de processamento mineral desenvolvida pela VALE envolveu visitas técnicas a 

diversas minas no exterior e contatos com consultores internacionais. Também, a 

implementação, muitas vezes, foi marcada pela improvisação já que muitas vezes não 

havia soluções tecnológicas apropriadas disponíveis (Minerios & Minerales, 2011). 

Depois de modernizada a usina, de acordo com Minayo (1986) o processo de 

capacitação dos trabalhadores da usina no novo sistema operacional foi muito lento, 

pois a consultoria e assistência técnica prestada por fornecedores alemães dificultava o 

entendimento por parte dos trabalhadores da VALE. De um lado porque havia uma 

quantidade muito grande de trabalhadores desqualificados e de outro pelo fato do 

próprio pessoal técnico mais qualificado estar experimentando uma tecnologia 

específica de tratamento de minérios pouco dominada por eles. Portanto, o principal 

meio de aprendizagem para operação da nova usina permanecia o learning by doing que 

trouxe implicações positivas. Por exemplo, de acordo com Minayo (1986) “um 

analfabeto era o melhor mecânico de filtros verticais, ele trabalhou com os alemães e 

desenhou todos os esquemas de montagem dos filtros, a partir disso localizava-se 

qualquer defeito na montagem”.  

 

Posteriormente, foram realizadas visitas técnicas a operações nos Estados Unidos 

indústrias congêneres de pelotização (CADE, 1966) Essas iniciativas serviram de base 
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para aquisição de conhecimento usado posteriormente para a construção das usinas de 

pelotização da VALE. 

 

Na década de 80, durante a elaboração do Projeto Ferro Carajás, as aquisições de 

máquinas, veículos e equipamentos de fornecedores locais e estrangeiros (CVRD, 1992) 

ofereciam de maneira acoplada à venda dos equipamentos treinamentos e assistência 

técnica. Ademais, na década de 80, a política da área de Desenvolvimento de Pessoal da 

VALE buscava qualificar a mão de obra. Em 1983 a empresa mantinha 430 cursos em 

diversas áreas de conhecimento (CVRD, 1992). Visava-se manter altamente qualificado 

o trabalhador coletivo e promover a segurança do trabalho. A área de Desenvolvimento 

de Pessoal teve um papel fundamental no êxito da alta qualificação do trabalho coletivo 

da VALE. 

 

Consultorias 

A partir dos anos 50, com o objetivo de buscar um melhor aproveitamento de seus bens 

minerais, a VALE realizou a contratação de uma consultoria de técnicos ingleses para 

aquisição de conhecimento sobre o processo de sinterização e pelotização com o 

objetivo de aproveitar os finos e ultrafinos de hematita que até então não tinham 

viabilidade técnica e econômica para aproveitamento como produto (Vale, 2012a). 

Também, durante a adequação da mina do Cauê para a nova rota de processamento 

mineral desenvolvida pela VALE, houve a contratação de consultoria da Alemanha para 

acompanhar e auxiliar a adequação das atividades de processamento mineral da usina. 

 

Desenvolvimento e engenharia 

Para a modernização da mina do Cauê, segundo Gerente de Tratamento de Minérios da 

VALE “os equipamentos foram importados da Alemanha e foram adaptados e 

enriquecidos pelos técnicos e engenheiros da VALE”. Com o conhecimento e 

experiência adquiridos durante a implementação da nova usina do Cauê, deu-se início 

ao Projeto Conceição que buscava implantar o mesmo modelo de usina do Cauê nas 

minas de Conceição e Dois Córregos. Para a modernização foram realizadas adaptações 

de engenharia junto aos fornecedores incorporando-se conceitos de automação que 

começavam a se disseminar no mercado (Minerios & Minerales, 2011). 
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Joint ventures 

A VALE entrou na pelotização principalmente por meio de joint ventures com empresas 

estrangeiras com experiência na área de pelotização para aquisição de conhecimento 

inicial. Esse mesmo mecanismo de aprendizado baseado na aquisição de conhecimento 

via joint ventures também foi usado para aquisição de conhecimento relacionado a 

projetos de manganês, bauxita/alumina/alumínio, titânio, fosfato/fertilizantes, 

madeira/celulose, ferritas magnéticas, entre outros.  

 

Arranjos organizacionais 

Incialmente, como suporte às atividades de inovação a VALE criou um laboratório 

modelar em Itabira, cujo objetivo era ampliar o controle de qualidade do minério 

produzido e realizar pequenas adaptações nas usinas (CVRD, 1992; Vale, 2012). 

Quando do início das operações de Carajás, um laboratório similar também foi criado 

no Sistema Norte. 

 

Outros arranjos organizações que serviram de suporte às atividades inovadoras foram a 

criação da Companhia Siderúrgica Vatu – de controle acionário da VALE – que 

juntamente com a VALE procedeu estudos para a fabricação de pellets, contando com o 

apoio de universidades e institutos de pesquisa nacionais, dos Estados Unidos, da 

Europa e do Japão (CADE, 1966). E a criação do centro de pesquisa CDM em 1966, 

com o objetivo de aprofundar os estudos para o beneficiamento e consequente 

aproveitamento do itabirito (CVRD, 1992) a partir de atividades de P&D interno.  

 

P&D aplicado, assistência técnica e testes e experimentações 

Devido ao esgotamento próximo das hematitas ricas e entrada em seu lugar dos 

itabiritos, bem como, devido aos finos e ultrafinos que se acumulavam nas minas a 

VALE iniciou esforços de P&D em parceria com universidades estrangeiras para 

solução a estes entraves. Em 1956, a VALE criou o Fundo de Estudos e Pesquisas para 

o aproveitamento do itabirito de Minas Gerais, sob o patrocínio da VALE e do 

Conselho do Desenvolvimento, órgão federal. Neste sentido, esforços de P&D foram 

realizados em conjunto com a Armour Research Foundation of the Illinois Institute of 

Technology (Estados Unidos) (CVRD, 1992; VALE, 2012).  
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Também foram realizados estudos pela Siderúrgica Vatu em processos de pelotização e 

outros processos de aglomeração que envolveram envio de amostras para ensaios em 

diversos laboratórios internacionais e estudos para a instalação de usinas de pelotização. 

Essas iniciativas serviram de base para aquisição de conhecimento usado posteriormente 

para a construção das usinas de pelotização da VALE. A Companhia Siderúrgica Vatu 

também realizou atividades de P&D juntamente com a VALE e em parceria com 

universidades e institutos de pesquisa nacionais, dos Estados Unidos, da Europa e do 

Japão para a fabricação de pellets (CADE, 1966). 

 

No Centro de Desenvolvimento Mineral (CDM) também foram realizadas atividades de 

P&D, principalmente internamente, com o objetivo de aprofundar os estudos para o 

beneficiamento e consequente aproveitamento dos finos e ultrafinos de hematita e 

itabirito (CVRD, 1992) Em 1968, o CDM demonstrou a viabilidade técnico-econômica 

do tratamento dos finos de hematita e do itabirito, garantindo o aproveitamento das 

enormes reservas de itabirito já existentes.  

 

Além disso, buscando garantir a diversificação da empresa, definida como condição 

organizacional do período, o CDM passou a realizar atividades de P&D para outros 

bens minerais e para melhoria das atividades dos projetos existentes em minério de 

ferro. Algumas das linhas de pesquisa foram: (i) acompanhamento da evolução mundial 

das técnicas de processo siderúrgico, com vistas a ampliar a participação da VALE no 

mercado internacional; (ii) modernização dos processos de beneficiamento do minério 

de ferro (projetos Timbopeba, Porteirinha, entre outros); (iii) estudos visando a 

fabricação de ferro-ligas e pilhas eletrolíticas a partir do manganês extraído de Carajás e 

Urucum; e (iv) estudos para o aproveitamento das reservas de silício existentes no país, 

principalmente na forma de quartzo e para o desenvolvimento de processos para a 

fabricação de ferro-ligas (a partir do silício), pó de quartzo, silício cristalino e 

policristalino (CVRD, 1992).  

 

Alguns esforços de P&D, assistência técnica e de testes e experimentações foram 

realizados em parceria com o Centro Tecnológico Mineral (CETEM). Algumas das 
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atividades foram realizadas em parceria com CETEM
27

. O Quadro 43 apresenta alguns 

exemplos desses esforços de aprendizagem entre a VALE e o CETEM. 

 

Quadro 43. Esforços de aprendizagem entre a VALE e o CETEM no período entre 1981 e 1997 

Período Variedade Atividade 

1981 P&D 
Melhoria de separação magnética de alta intensidade 

em minério de ferro da usina do Cauê 

1984 Assistência Técnica 
Melhoria de balanço metalúrgico da mina de 

Conceição 

1992 Assistência Técnica Melhoria na recuperação de ouro do rejeito gravítico 

1995 Assistência Técnica Análise de banhos eletrolíticos 

1996 
Testes e 

Experimentações 

Testes de moagem autógena com minério de ouro da 

Fazenda Brasileiros 

1997 Assistência Técnica 
Caracterização e classificação do rejeito de cuba 

eletrolítica 

1997 Assistência Técnica 
Avaliação do potencial de geração de drenagem ácida 

na Serra de Carajás 

1997 Assistência Técnica Caracterização e classificação de “solos” 

1997 P&D 
Desenvolvimento de processo para separação de terras 

raras 

Fonte: Consulta a material interno do CETEM 

 

Em suma, neste período, conforme modelo apresentado no Quadro 3, foram 

evidenciados mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais para aquisição e 

assimilação de conhecimento operacional como, por exemplo, treinamentos internos e 

learning by doing. A VALE também criou internamente laboratórios junto às operações 

para garantia da qualidade do minério processado, centro de pesquisa - CDM - e uma 

empresa – Vatu, que em poucos anos foi extinta – para o desenvolvimento de esforços 

relacionados a P&D na área de processamento mineral.  

 

Em termos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais foram evidenciados 

contratações, treinamentos, consultorias e assistências técnicas junto a fornecedores e 

universidades para aquisição de conhecimento para operação e inovação, onde os fluxos 

de conhecimento eram predominantemente unidirecionais do parceiro para a VALE. A 

empresa também utilizou de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 

bidirecionais como esforços de P&D com universidades e institutos de pesquisa e 

desenvolvimento baseado em engenharia com fornecedores. A VALE também utilizou 

                                                 
27

 Instalado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, o Centro de 

Tecnologia Mineral iniciou as suas atividades em 1978, com o objetivo de firmar as bases para o 

desenvolvimento da tecnologia da mineração brasileira. Ao CETEM foi atribuída a tarefa de desenvolver 

processos tecnológicos para o tratamento e concentração de grande número de minerais existentes no 

território brasileiro, cujas características específicas os tornam diferentes daqueles explorados em outros 

países onde foram desenvolvidas as tecnologias de beneficiamento já conhecidas. 
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de forma intensa mecanismos de aprendizagem baseados em joint ventures com clientes 

estrangeiros com larga experiência com o objetivo de aquisição do conhecimento. Os 

esforços de aprendizagem do período contribuíram principalmente para o alcance de 

nível de capacidade tecnológica de liderança mundial (Nível 6) que impactou no 

desenvolvimento de uma nova rota de processamento para os finos e ultrafinos de 

minério de ferro que se acumulavam nas minas.  

 

8.1.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

1942 e 1997 

 

Esta Seção aborda as principais implicações geradas pela acumulação de capacidades 

tecnológicas durante o período entre 1942 e 1997. As principais implicações se 

refletiram: (i) no desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios; (ii) no 

desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança; e (iii) em implicações para 

novos negócios. 

  

Desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança 

No que tange ao desempenho operacional, entre os anos 40 e 50 a VALE realizou 

atividades de aquisição de equipamentos para renovação de suas usinas que implicaram 

no atendimento padronizado das especificações contratuais dos clientes internacionais. 

Por exemplo, com a aquisição de britadores a VALE passou a britar 300 toneladas de 

minério por hora em cada britador, anteriormente o trituramento era realizado 

manualmente. Também, a VALE criou laboratórios junto às operações que refletiram 

num controle da qualidade dos minérios que resultou no atendimento de forma 

padronizada as especificações dos clientes. Como consequência, em 1950 a empresa 

gerava uma produção de mil toneladas de minério por hora e em 1952 atingiu 1,5 

milhão de toneladas exportadas. 

 

A modernização das usinas por meio da implantação da tecnologia de processamento 

mineral, especificamente o Projeto Conceição, inaugurado em 1978, começou a operar 

possibilitando a VALE elevar a sua produção de sinter feed e pellet feed para 20 

milhões de toneladas anuais (Vale, 2012a). 
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Sendo assim, os esforços de adaptação da VALE às novas demandas e desafios do 

mercado se demonstraram bem-sucedidos. Em meados da década de 60 a VALE já 

produzia 26 tipos de minério de características granulométricas diferentes, alguns com 

especificações químicas diversas e a empresa já era considerada uma das seis maiores 

exportadoras de minério de ferro do mundo (CVRD, 1992). A produção de diversos 

tipos de minério a partir do aproveitamento dos ultrafinos, cada um deles com suas 

especificações de uso nos fornos, era uma necessidade num momento em que o mercado 

mundial exigia uma mineração economicamente mais viável e contribuiu para o 

acúmulo de capacidades tecnológicas de inovação de liderança mundial (Nível 6). 

 

Além da pelotização, a VALE também diversificou para outras áreas de atuação, 

engajando-se simultaneamente em vários projetos de manganês, 

bauxita/alumina/alumínio, titânio, fosfato/fertilizantes, madeira/celulose, pelotas, 

ferritas magnéticas, entre outros.  

 

Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

No que tange ao desempenho inovativo, em 1968, o CDM demonstrou a viabilidade 

técnico-econômica do tratamento dos finos de hematita e do itabirito a partir de uma 

nova rota de concentração, garantindo o aproveitamento das enormes reservas de 

itabirito já existentes. O itabirito poderia ser transformado em pellet ore, sinter feed 

(concentrado fino) ou pellet feed (concentrado ultrafino), passando de um teor médio de 

50% para teor entre 66% e 67% de ferro (CVRD, 1982). Este foi o primeiro salto 

tecnológico da empresa, pois permitiu aumentar a vida útil das minas da VALE (Ereno, 

2012). De acordo com Gerente de Tratamento de Minérios da VALE “a rota via 

concentração magnética foi uma tecnologia que desenvolvemos com caráter disruptivo”. 

 

A partir dessa inovação, em 1969 foi projetada a usina do Cauê baseada na nova rota de 

processamento mineral que iniciou produzindo 9 milhões de toneladas anuais de sinter 

feed e pellet feed (concentrados de alto teor) a partir da concentração de minério 

eletromagnética das frações de minério inferiores a 1 mm (CVRD, 1992). 

Posteriormente, as usinas de Conceição e Dois Córregos também foram adaptadas para 

essa nova rota possibilitando a VALE elevar a sua produção de sinter feed e pellet feed 

para 20 milhões de toneladas anuais (Vale, 2012a). 
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Os esforços da VALE na acumulação de capacidades tecnológicas se demonstraram 

bem-sucedidos e no final da década de 60 a VALE já produzia 26 tipos de minério de 

características granulométricas diferentes, alguns com especificações químicas diversas 

e a empresa já era considerada uma das maiores exportadoras de minério de ferro do 

mundo (CVRD, 1992).  

 

Em termos de implicações inventivas, a tecnologia desenvolvida no CDM foi 

patenteada pelo Departamento de Pesquisas Tecnológicas (Deteg) e ao longo do período 

diversas patentes foram depositadas. O Quadro 44 apresenta algumas patentes 

publicadas para minério de ferro no Brasil durante o período de 1942 a 1997.  

 

Quadro 44. Exemplos de patentes publicadas da VALE relacionadas a processamento mineral no 

período entre 1942 e 1997 

Ano Descrição da patente 

1976 Processo de remoção de impurezas de minérios de ferro por floculação seletiva  

1976 Processo de concentração de minério de ferro por flotação catiônica e aniônica 

1976 Processo de concentração de minério de ferro por flotação catiônica  

1976 Processo de concentração de minério de ferro  

1977 Queimador de óleo para forno de pelotização de minério de ferro e semelhantes  

1977 
Processo de aglomeração de finos de minério de ferro por briquetagem, seguida de 

endurecimento dos briquetes a baixas temperaturas  

1977 Processo de aglomeração de minério de ferro por briquetagem, em atmosfera oxidante  

1977 Processo de aglomeração de finos de minério de ferro por briquetagem, em atmosfera redutora  

1982 
Aperfeiçoamento em processo para produzir pelotas de minério de ferro com inclusão de finos 

de carvão  

1984 Processo de utilização de carvão mineral na produção de pelotas de minério de ferro 

1985 
Processo para produção de oxido de ferro de alta reatividade e alta superfície especifica, a partir 

de oxido de ferro naturais de baixa reatividade e baixa superfície especifica 

1987 Processo para produção de oxido de ferro de alta reatividade e alta superfície especifica 

1992 
Processo de remoção de sulfetos dos efluentes de caleiro de curtumes a partir da aplicação de 

oxido de ferro sintético de alta superfície especifica e alta reatividade com sulfetos 

1993 Processo para produção de pelotas de minério de ferro com reduzida tendência a colagem 

1993 Sistema automático de adição de polpa de carvão na polpa de minério de ferro 

1994 
Sistema para retirar umidade do minério de ferro (sinter feed) e outros, transportados por 

locomotivas 

1995 
Aperfeiçoamento em sistema para retirada da umidade do minério de ferro (sinter feed) e outros, 

usando insuflador 

1995 
Processo de produção e aplicação de cobertura para reduzir tendência a colagem de pelotas e 

granulados de minério de ferro 

1996 Processo de produção de pelotas de minério de ferro 

1997 Disposição construtiva em espátula para limpeza de separador magnético de minério de ferro 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do INPI 
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Além disso, o estoque de conhecimento acumulado em minério de ferro permitiu que a 

implantação do Projeto Ferro Carajás tivesse seu valor de investimento reduzido. Neste 

caso, a adaptação baseada em engenharia do projeto pela equipe interna da VALE, 

proporcionou redução da infraestrutura física e dos equipamentos de mineração, com 

consequente redução dos custos. Também, as operações do complexo de beneficiamento 

de minério de ferro na mina N4E em Carajás tiveram grandes aumentos de produção ao 

longo dos anos. Por exemplo, em 1985 a capacidade produtiva era de 15 milhões de 

toneladas/ano. Um ano depois, o complexo já operava a uma capacidade de 20 milhões 

de toneladas anuais.  

 

Implicações para novos negócios 

Em termos de implicações para novos negócios, o acúmulo de capacidades tecnológicas 

inovadoras permitiu a VALE sua entrada na indústria de pelotização. De acordo com o 

Gerente de P&D do Centro de Tecnologia de Ferrosos: 

 

A nova rota de concentração desenvolvida na década de 60 é uma tecnologia 

nacional desenvolvida pela Vale, que propiciou a entrada na pelotização e 

permitiu hoje a gente estar produzindo 45 milhões de toneladas de pelotas 

por ano. 
 

 O estoque de conhecimento acumulado na área de processamento mineral 

especialmente em minério de ferro criou as bases para que esse conhecimento fosse 

alargado para outros bens minerais, implicando na entrada da empresa em novos 

negócios como manganês, bauxita/alumina/alumínio, titânio, fosfato/fertilizantes, 

ferritas magnéticas, entre outros.  

 

Portanto, os esforços da VALE em acumulação de capacidades tecnológicas gerou um 

estoque de conhecimento interno respeitado internacionalmente. Porém, apesar das 

implicações evidenciadas, especialmente no Sistema Norte, de acordo com Tsuji et al. 

(1986) o intercâmbio científico e tecnológico da empresa com a comunidade científica 

praticamente não ocorreu na região Norte e se restringiu a prestações de serviço que não 

atingiram segmentos de tecnologia mais avançada. 
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8.2 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE 

PROCESSAMENTO MINERAL NO PERÍODO ENTRE 1998 E 2010 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associados no período entre 1998 e 2010 na área de processamento mineral.  

 

A Seção 8.2.1 apresenta as condições organizacionais do período. A Seção 8.2.2 

demonstra a acumulação de capacidades tecnológicas da área. Especificamente, a Seção 

evidencia que a empresa manteve conforme período anterior sua capacidade de realizar 

atividades tecnológicas que possibilitam o desenvolvimento de tecnologias disruptivas, 

ou seja, que demonstram a capacidade de inovação avançada (Nível 6). Além disso, é 

demonstrado que a empresa amplia o leque de parceiros envolvidos em suas atividades 

de inovação, especialmente com universidades. Isso demonstra que as capacidades da 

empresa começam a ser acumuladas de forma mais intensa para além das fronteiras da 

empresa. 

 

A Seção 8.2.3 aborda o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas. A Seção 8.2.4 apresenta as implicações geradas pela 

acumulação de capacidades tecnológicas para a performance competitiva da empresa. 

 

8.2.1 Condições Organizacionais 

 

Como mencionado na Seção 7.2.1, no final da década de 90, com a privatização da 

VALE, a prioridade estratégica da empresa se distanciava da diversificação e de acordo 

com Geólogo Sênior “estava voltada para redução de custos”. Neste sentido de acordo 

Diretor de Projetos Minerais: 

 

No período entre 1998 a 2002, após a privatização, a diretoria que entrou na 

VALE não optava mais por uma estratégia de diversificação, então os planos 

de diversificação foram abandonados momentaneamente.  

 

Além da redução de custos, no período entre 1998 a 2002 continuava-se estimulando o 

aumento da produção especialmente de minério de ferro. Segundo Gerente Geral de 

Processamento Mineral: 
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Com o empobrecimento das reservas da VALE, especialmente no Sistema Sul 

e o crescimento muito grande da produção de minério de ferro de empresas 

competidoras como a Rio Tinto e a BHP, a VALE precisou pensar em 

soluções para aumentar a sua produtividade, especialmente voltadas apara a 

aquisição de equipamentos de ponta equiparáveis aos usados pela BHP e 

Rio Tinto. 

 

Após 2002 há uma mudança na estratégia e na liderança da empresa. De acordo com 

Diretor de Projetos Minerais: 

 

Quando entrou o Roger Agnelli ele veio com a vertente da diversificação até 

por orientação do Conselho, então a gente tirou da gaveta um planejamento 

de diversificação construído em 1996 junto com a Mckinsey e colocou esse 

plano em prática. Então, de 2002 até início dos anos 2010 a estratégia da 

VALE esteve orientada para a internacionalização e para a diversificação de 

bens minerais de uma forma mais agressiva no sentido de mais intensa do 

que era feito na época da estatal.  

 

Esta estratégia foi envolvida por um cenário de mercado de alta demanda e de alta no 

preço do minério de ferro impulsionados pelo crescimento da China, o que colaborou 

para a o desenvolvimento da estratégia de diversificação do portfólio de negócios e de 

internacionalização. Este último se consolidou com a aquisição da empresa canadense 

Inco em 2006. Neste período a VALE chegou a ter atuação em mais de 40 países. E, 

entrou em áreas como metais não ferrosos e carvão metalúrgico e energético. Neste 

último caso adquiriu uma jazida em Moçambique onde se iniciou um projeto que tinha 

como objetivo tomar mercado de grupos que vendiam o produto para o Brasil, que não é 

produtor. Também, foram realizados investimentos para a expansão em minério de ferro 

por meio de projetos como o S11D, o Adicional40 e o Itabiritos. A VALE passou a 

competir com empresas de peso na indústria mundial mineral como BHP, Rio Tinto e 

Anglo American. Com a aquisição da Inco a VALE assumiu a segunda posição mundial 

de produção de níquel, atrás da russa Norilsk. 

 

Dentro desta estratégia o P&D tinha lugar de destaque, como pode ser observado no 

Relatório da Diretoria de 2006 (Vale, 2007):  

 

Nossa missão é transformar recursos minerais em riqueza e desenvolvimento 

sustentável. Nossa visão é ser a maior empresa de mineração do mundo e 

superar os padrões consagrados de excelência em pesquisa, 

desenvolvimento, implantação de projetos e operação dos negócios. Para 

atingir tal objetivo, estamos ampliando a nossa capacidade nas atividades de 

exploração de minério de ferro e níquel e aumentando a nossa diversificação 
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geográfica e de produtos, assim como a nossa capacidade logística. Estamos 

investindo no crescimento orgânico dos nossos negócios principais, a partir 

de um processo estratégico de planejamento de longo prazo. Regularmente, 

analisamos oportunidades de fazer aquisições estratégicas. Aplicamos uma 

rígida disciplina de gestão de capital para aumentar o retorno sobre o 

investimento e retorno total aos nossos acionistas [Grifo do autor].  

 

Sendo assim, a empresa começou a planejar e instituir arranjos organizacionais de 

suporte ao P&D como a criação do Departamento do Instituto Tecnológico Vale 

(DITV). De acordo com Engenheiro Sênior: 

 

O departamento foi criado como uma área da Vale de governança do P&D. 

Um dos objetivos principais da criação não foi a centralização do P&D 

porque ele é um modelo híbrido, mas para que a Vale tivesse uma 

governança desse P&D que estava tão disseminado nas várias diretorias da 

empresa. A Vale não tinha um portfólio de P&D. Hoje a Vale tem um 

portfólio, onde ela tem os diretores que pode ter uma visualização do que é 

gasto em P&D, de como que está essa carteira. Nós ainda não chegamos a 

uma maturidade de ter um balanceamento. O departamento foi criado para 

isso e para que cuidasse da pesquisa de longo prazo. Porque um diagnóstico 

realizado no passado mostrou que o P&D da empresa era de curto prazo. 

Nós não tínhamos P&D de longo prazo. Para dar suporte ao P&D de longo 

prazo, aí vieram os projetos dos Institutos Tecnológicos Vale (ITVs). O nosso 

olhar até 2011, era muito no longo prazo na pesquisa disruptiva que era 

para gerar novos negócios. 

 

Sobre os projetos dos ITVs, de acordo com Engenheiro Sênior: 

 

O DITV foi planejado a partir de 2006 e estabelecido em 2008 ou 2009. 

Junto ao DITV foram estruturados os ITVs que seriam três: ITV Energia, ITV 

Mineração e ITV Desenvolvimento Sustentável. Até 2011 a estratégia da 

empresa era ver a energia como negócio. Além disso, os ITVs seriam criados 

para serem incubadoras de novos negócios. 

 

Além da energia, a VALE entrou em outros negócios. O Engenheiro Sênior ressalta: 

 

Tinham as iniciativas da área de energia que eram muito diversificadas, não 

só com a iniciativa de P&D do ITV energia que era em São José dos 

Campos, mas tinha biotecnologia, tinha as empresas de base tecnológicas 

que era a Vale Soluções Energéticas. Tinha a TecnoRed que trabalhava com 

um novo forno, era uma tecnologia de indução do minério de ferro, uma 

redução direta que transformava qualquer sucata em minério de ferro. Como 

era visto como uma ameaça, a VALE ia lá e comprava o negócio, era uma 

estratégia. Quanto ao Centro de Biotecnologia, a VALE tinha um 

departamento enorme. 

 



283 

 

 

 

Portanto, este período é marcado por um período de transição de condições 

organizacionais baseadas em uma estratégia de enxugamento e foco, pois a empresa 

vinha de um processo de privatização para uma estratégia voltada para a 

internacionalização e diversificação da empresa para novos negócios com destaque para 

o P&D. 

 

8.2.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 1998 e 2010 

 

Neste período é evidenciado que a empresa mantém sua capacidade de realizar 

atividades tecnológicas que possibilitam o desenvolvimento de tecnologias disruptivas. 

Além disso, é evidenciado que a empresa amplia o leque de parceiros envolvidos em 

suas atividades de inovação, especialmente universidades. Isso demonstra que as 

capacidades da empresa começam a ser acumuladas de forma mais intensa para além 

das fronteiras da empresa. 

 

Neste período grande parte dos esforços da VALE no desenvolvimento de capacidades 

tecnológicas estava vinculada a expansão da capacidade de produção de minério de 

ferro visto o aumento da demanda e o aumento dos preços do bem mineral. Sendo 

assim, as atividades de dimensionamento e adequação de usinas se tornaram mais 

intensas. De acordo com o Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de 

Minérios: 

 

A partir dos anos 2000 a VALE desenvolveu de forma mais intensa 

atividades de dimensionamento e adequação das usinas, ou seja, adequação 

de rotas de processo, dos equipamentos a serem utilizados, balanço de água, 

balanço de massa, etc. que objetivavam a ampliação da produção.  

 

As atividades de dimensionamento e adequação de usinas de acordo com o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios “sempre iniciam com 

tecnologias que a VALE já possui conhecimento e domínio existentes no mercado”. Ou 

seja, as atividades de modificações baseadas em engenharia são realizadas inicialmente 

com o conhecimento existente internamente. Porém, há adequações que requerem o 

desenvolvimento de novas tecnologias. De acordo com Gerente de Desenvolvimento de 

Processos de Tratamento de Minérios:  
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Para as atividades de desenvolvimento de novas tecnologias existiam os 

projetos de PDTEC [Plano de Desenvolvimento Tecnológico]. Estes projetos 

podiam ser de mudanças de rotas, de novos equipamentos, etc. e podiam ser 

desenvolvidos internamente ou em parcerias com fornecedores, bem como, 

podiam ser adaptações de tecnologias de outras indústrias. Uma vez que 

essa nova tecnologia é validada, automaticamente ela é implementada em 

todos ou outros projetos que são factíveis de sua implementação.  

 

Ainda, caracterizando as atividades desenvolvidas pela área de engenharia de minério 

ferro o Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios destaca: 

 

Nós planejamos o que cada usina vai estar produzindo até o ano de 2050. A 

gente faz esse acompanhamento porque o minério de hoje vai acabar lá no 

ano de 2050 e o minério que vai entrar tem outro tipo de jazimento e a gente 

tem que começar a pensar numa adequação. Então a gente vai priorizando e 

verificando nas usinas quando que cada usina vai precisar de um upgrade, 

uma adequação. Essa informação também já entra como input de 

desenvolvimento nosso dos projetos de grandes adequações, que muitas 

vezes demandam novas tecnologias.  

 

Por exemplo, no Sistema Sul quando a VALE iniciou as operações, como mencionado 

na Seção 8.1.2, o processamento do minério (hematitas) demandava atividades de 

britagem, cominuição, peneiramento e classificação, E basicamente não havia a 

necessidade de atividades de concentração. Porém, a hematita foi acabando e a VALE 

precisou desenvolver tecnologia para adequar as usinas para o processamento dos 

itabiritos ricos que requeriam a realização de atividades de concentração.  

 

Em meados dos anos 2000, no Sistema Sul, de acordo com Engenheiro Sênior, “os 

itabiritos ricos se tornaram escassos e em seu lugar tem predominado minérios de menor 

teor e de maior dificuldade de concentração”. De acordo com o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

As usinas estavam já dimensionadas para os itabiritos ricos e as hematitas 

em grande escala, agora elas vão ter que ser adaptadas para receber esse 

minério de menor teor, que são esses itabiritos pobres, compactos. Então, é 

necessário um investimento de capital que varia aí de 800 milhões até 2 

bilhões para cada usina. Então, essas grandes adequações e os projetos 

greenfields [novas usinas] de expansão mesmo aí nós somos responsáveis 

para fazer o dimensionamento da usina e temos trabalhado em alguns novos 

desenvolvimentos e melhorias. 
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No caso do Sistema Sul, devido às mudanças nos minérios foram realizadas atividades 

de adaptação da rota de processamento mineral por meio da introdução da tecnologia 

SAG. De acordo com o Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de 

Minérios: 

 

O processo de moagem na cominuição já é utilizado na VALE desde os anos 

2000, porém, em pequena escala. Neste processo a tecnologia dominada 

dentro da VALE era a moagem de bola. A partir de 2010, devido a mudança 

nas características dos bens minerais ampliou-se a utilização. Porém, 

começou-se a pesquisar outras possibilidades, além da moagem de bola, 

como a rota HPGR e a rota SAG.  

 

Antes da introdução da rota SAG foram realizados vários testes e experimentações com 

a rota HPGR que demonstraram sua inviabilidade. Com relação a rota SAG para 

minério de ferro, a VALE não tinha domínio de sua aplicação. Então, a empresa 

contratou três especialistas um brasileiro, um australiano e um chileno que possuíam 

domínio dessa tecnologia para auditarem os testes e experimentações que estavam 

sendo realizados na VALE com a rota SAG. De acordo com o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

Com a consultoria verificou-se que o SAG era mais adequado para o minério 

mais competente, mas não para o minério suave. Para validação da rota 

SAG a VALE promoveu um workshop internacional com especialistas de 

cominuição do mundo todo e com fornecedores de moinho SAG, como a 

FLSmidth e a Metso. O workshop durou uma semana e a VALE expôs todos 

os dados obtidos nos testes e incorporou todos os comentários e sugestões 

oferecidos pelos participantes.  

 

Isso foi importante porque segundo o Gerente de Desenvolvimento de Processos de 

Tratamento de Minérios “o minério de ferro na rota SAG é um ponto fora da curva, é 

uma coisa totalmente diferente daquilo que se conhece”. 

 

Por fim, com as contribuições dos especialistas e dos fornecedores foram feitas algumas 

adaptações nos moinhos, e então a rota SAG tem iniciado seu processo de 

implementação. A rota HPGR foi descartada e para o minério suave utilizou-se a 

britagem. Para a tomada de decisão pela incorporação da rota SAG foram necessários 

três anos de pesquisa. 
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Outras adaptações baseadas em engenharia também foram realizadas no Sistema Sul. 

Por exemplo, foi realizada uma modificação na rota de processamento, especificamente 

nas atividades de moagem e separação do quartzo do material de interesse. Essa 

adaptação foi motivada por duas fontes de perda: (i) uma no processo de deslamagem – 

onde retira-se a fração ultrafina; e (ii) outra no processo de concentração. De acordo o 

Engenheiro Sênior: 

 

Diante das perdas, fizemos uma proposta que ao invés de você moer abaixo 

de 0,15mm ou 0,45mm, fazia-se uma moagem mais grosseira, abaixo de 

1mm. Essa fração ia ser deslamada e depois ia para uma segunda etapa de 

moagem só para fazer a liberação, chegando na granulometria adequado 

para concentração, isso aí permitiu, diminuir as perdas que poderiam ficar 

em 14% em massa para 7% ou menos. 
 

Atividades de dimensionamento de usinas no período foram evidenciadas no Projeto 

S11D. Neste caso houve parcerias de desenvolvimento junto a fornecedores. De acordo 

com Engenheiro Sênior da empresa: 

 

Toda a parte conceitual do dimensionamento de usina foi desenvolvida pelo 

Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e pelo 

Departamento de Engenharia que realizou a engenharia básica e detalhada 

do projeto. A área de Engenharia também realizou a contratação de outras 

empresas para desenvolver os desenhos de obra civil e projeto básico, como 

a Consult e a CN, com acompanhamento da engenharia da VALE tanto no 

desenvolvimento quanto na implantação.  

 

Dentro do Projeto S11D também foram realizadas adaptações baseadas em engenharia. 

Por exemplo, foi adaptado um filtro utilizado na indústria alimentícia para o processo de 

filtragem de lama de minério fino em Carajás. De acordo com o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

Inicialmente, verificou-se as tecnologias existentes no mercado de filtros 

tanto na indústria de mineração quanto fora dela e verificou-se que o filtro 

de secagem adequado só existia na indústria alimentícia em uma empresa 

dos Estados Unidos chamada Pneumapress. Identificado esse filtro foram 

realizados testes de laboratório que validaram o uso do filtro. Além disso, foi 

testada a confiabilidade do filtro em pellet feed das operações da VALE. 

Dois filtros foram comprados e implantados no projeto de expansão em 

Carajás, substituindo os filtros tradicionais.  
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As atividades de modificação do filtro iniciaram em 2004 e finalizaram em 2008, sem 

uma conclusão da eficiência do filtro em escala industrial, pois, apesar de terem sido 

implementados eles nunca entraram em funcionamento em escala industrial. Isso 

ocorreu de acordo com o Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de 

Minérios devido a “mudança no projeto que passou a ser via peneiramento a umidade 

natural, consequentemente deixou-se de produzir o pellet feed”. 

 

No que tange ao peneiramento a umidade natural o Gerente de Desenvolvimento de 

Processos de Tratamento de Minérios destaca que haviam entraves na sua 

implementação: 

 

O processo de peneiramento funciona muito bem quando o minério está seco. 

Porém, em regiões como Carajás e Simandou onde o incidente de chuva é 

alto, o minério fica com muita umidade, o minério aglutina dificultando o 

peneiramento. Nesta época a VALE estava realizando a expansão do sistema 

norte, o Adicional40, e o S11D, portanto, uma solução adequada seria 

aplicada a todos os projetos e nós tivemos que desenvolver o peneiramento a 

umidade natural. Foram investidos em torno de 30 milhões de reais no 

projeto. 

 

O Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios destaca ainda 

que havia um desacordo sobre a viabilidade técnica do peneiramento à umidade natural 

entre os engenheiros da VALE: 

 

Foi então que um dos diretores decidiu que nos projetos seria utilizado o 

processamento a umidade natural. Então, esse desenvolvimento do 

peneiramento a umidade natural ocorreu devido a uma pressão de cima e 

decidiu-se que ia ser a umidade natural e a gente correu para acelerar o 

desenvolvimento. 

 

Neste momento a tecnologia do processamento à umidade natural não estava 

solidificada. Diante disso e da necessidade de resolução do problema do peneiramento 

na época de chuva, o Engenheiro Sênior destaca: 

 

Foi aplicada uma solução meio exagerada, como não era possível peneirar 

quando o minério estava úmido, abriu-se a tela de tal forma que peneirava, 

depois foi otimizando, só para você ter uma ideia: se trabalhava com uma 

abertura de 16mm e o pessoal abriu pra 50mm, isso não se atendia como um 

produto, mas foi uma forma de solucionar aquele problema que estava 

travando o projeto. 
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Essa foi uma solução momentânea enquanto uma solução definitiva não era encontrada. 

Para buscar essa solução a VALE interagiu com seis dos principais fornecedores do 

mundo buscando resolver o desafio: peneirar o minério do Sistema Norte tirando toda a 

água do processo, com ausência de barragem. Inicialmente, todos os seis fornecedores 

informaram que seria impossível. Em seguida, a VALE realizou reuniões individuais 

com cada um dos seis fornecedores e se comprometeu em financiar o projeto de 

desenvolvimento arcando com todos os riscos, também informou que não haveria 

contrato de bloqueio de fornecimento de tecnologia para outras empresas e também que 

todas as peneiras do projeto, em torno de vinte sete, mais todos os equipamentos 

auxiliares seriam fornecidos para a VALE de forma exclusiva pelo fornecedor vencedor. 

Com esse incentivo os fornecedores podiam arriscar mais. 

 

Em paralelo ao desenvolvimento dos fornecedores a VALE também realizava suas 

pesquisas internamente que corroboravam o desenvolvimento da solução. De acordo 

com Engenheiro Sênior: 

 

Nas condições do projeto nós e os fornecedores passamos a estudar a 

aceleração da peneira, o tipo de movimento, por exemplo, linear, circular, 

elíptico, a frequência, a amplitude da aceleração, etc. E, chegamos a uma 

combinação que atendia à necessidade prevista: era necessária uma 

aceleração 4,5 vezes a aceleração da gravidade, com movimento circular ou 

elíptico, e era necessário desenvolver uma peneira que suportasse esse tipo 

de esforço. 

 

Essas pesquisas serviram de suporte para o desenvolvimento e em um período de um 

ano e oito meses foram realizados testes e experimentações com todas as soluções 

propostas pelos fornecedores e dois fornecedores chegaram muito próximos da solução 

ideal. O primeiro foi a Metso que ganhou a exclusividade de compra. Após trinta dias 

outro fornecedor também chegou a uma solução. Então, gerou-se duas propostas que 

funcionam. Em termos de implicações o Gerente Geral de Planejamento e Produção de 

Ferrosos destaca: 

 

Primeiro, o aprendizado gerado e acumulado na VALE com esse 

desenvolvimento foi utilizado para melhoramentos, por exemplo, o 

peneiramento passou a ser realizado de forma mais acelerada. Também, com 

a implantação do processamento a umidade natural o projeto S11D passou a 

ser sem barragem, com 100% de recuperação em massa. As emissões de 

CO2 foram reduzidas. E, os fornecedores já têm tem expandido a 
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comercialização da tecnologia desenvolvida para a VALE no S11D e 

Adicional 40 com empresas da Índia, por exemplo. 

 

O emprego da tecnologia a umidade natural permitiu a redução de 93% do consumo de 

água em relação ao processo convencional e redução no consumo de energia que 

atingirá 18 mil MW ao ano. A tecnologia também gerou ausência de barragem de 

rejeitos, o que minimiza a intervenção em ambientes nativos (Vale, 2012a).  

 

Em 2007, foi criado o Centro Tecnológico de Ferrosos (CTF). O CTF é conhecido 

como um centro de simulação focado em pelotas. Porém, de acordo com o Gerente de 

P&D do CTF: 

 

Eu diria que além de ser um Centro de Simulação, nós somos um centro de 

explicitação da descomoditização do minério de ferro, porque a gente tem 

inúmeras evidências de que o mesmo minério de ferro que tenha a mesma 

química, que tenha a mesma granulometria, ele pode ter desempenho 

diferente. Porque são outras características que podem comandar o 

desempenho na hora da aplicação. É o que a gente faz aqui o tempo todo, é 

entender a aplicação do minério de ferro. 

 

Portanto, o CTF como foco principal desenvolver adaptações no processo de 

pelotização e na própria, gerando diferentes produtos adaptados às necessidades dos 

clientes e também definindo características do processo de pelotização da VALE. Um 

dos desenvolvimentos do CTF, realizado em 2009, foi a pelota que seria produzida em 

Omã pela própria VALE. O desenvolvimento dessa pelota passa por um processo 

distinto dos processos de pelotização no Brasil. Segundo o Gerente de P&D do Centro 

Tecnológico de Ferrosos:  

 

Nós definimos a mistura de minérios que iriam compor essa pelota, 

desenvolvemos toda parte de aglomeração a frio, o ciclo térmico de 

endurecimento dessa pelota e definimos um setup de processo que foi dado 

como uma receita de bolo para a equipe em Omã desenvolver a pelota. 

Baseado nesse desenvolvimento, eles partiram então para a produção dessa 

pelota lá em Omã. Então, esse foi um desenvolvimento, mas vários e vários 

desenvolvimentos de pelotas já foram feitos aqui. 

 

Neste caso o CTF já detinha conhecimento suficiente para realizar o desenvolvimento 

do produto (pelota de Omã) internamente, não sendo necessárias realizações de 
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parcerias para aquisição de conhecimento. Segundo o Gerente de P&D do Centro 

Tecnológico de Ferrosos: 

 

Para o desenvolvimento da pelota de Omã foi necessário realizar vários 

testes do produto, rodar um plano de trabalho nos laboratórios; rodar as 

plantas-pilotos. Entender o produto, até mesmo para demonstrar esse 

produto para o cliente: olha, nós desenvolvemos todo esse produto e os 

atributos e a performance esperada está aqui. Então, nós já tínhamos o 

conhecimento básico, desenvolveu-se plano de trabalho nos laboratórios, 

desenvolveu-se atividades de simulação física e numérica também. 

 

Outro exemplo refere-se ao desenvolvimento de uma pelota específica para um cliente 

japonês da VALE em 2006. De acordo com o Gerente de P&D do Centro Tecnológico 

de Ferrosos: 

 

Qual que era o problema desse cliente no Japão? Ele tinha um gargalo. O 

alto-forno onde se produz o gusa é o reator onde se usa os minérios de ferro, 

os produtos de minérios de ferro. São três tipos de produtos que entram no 

alto-forno para produzir o gusa: ou é uma pelota que é baseada na 

aglomeração dos finos que nós temos na mina ou é um sínter, a pelota nós 

fazemos, ou é um sínter que é aglomeração de minérios de fração 

granulométrica intermediaria, esse aí é o cliente que produz ou é um 

granulato que já é um minério grosso com uma granulométrica adequada 

para o processo. Esse cliente no Japão tinha um gargalo em sinterização, em 

sínter, ou seja, ele queria aumentar a produção, mas não tinha máquina de 

sínter suficiente. Ele pediu que nós desenvolvêssemos uma pelota de alta 

produtividade no alto-forno para que ele conseguisse aumentar a 

produtividade sem ter que investir em ampliar a sinterização, em ampliar os 

processos que ele tinha. E ao mesmo tempo ele tinha problema ambiental, ele 

usava uma fonte de magnésio no alto-forno, que era um granulado de 

magnésio. E esse granulado de magnésio provocava quando o pó saia do 

alto-forno e era tratado nos sistemas de despoeiramento e lavagem dos pós, 

ele gerava um material cancerígeno. Eles tinham esse problema ambiental e 

precisavam de uma correção. Então, baseados nisso, nós desenvolvemos uma 

pelota, eu vou falar um termo nosso aqui, é uma pelota de alta redutibilidade 

que tem processamento químico mais rápido no alto-forno, ou seja, para 

aumentar a produtividade deles e eliminar esse problema ambiental.  

 

Este desenvolvimento com os japoneses envolveu um acordo de cooperação – chamado 

pela VALE de Technical Cooperation Agreement. Neste caso a VALE se aproxima do 

cliente e deixa a estrutura do CTF à disposição a custo zero. Com o cliente japonês a 

VALE definiu o problema, o plano de trabalho em escala de laboratório com simulação 

física e simulação numérica, a implantação industrial e o acompanhamento. Tudo foi 

realizado em conjunto com o centro de pesquisa do cliente japonês. Os pesquisadores 

japoneses da empresa vinham para o Brasil e também os pesquisadores da VALE iam 

para o Japão trabalhar em conjunto. Alguns testes eram feitos no Brasil e outros no 
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Japão. Eram realizadas discussões contínuas sobre os progressos do projeto. De acordo 

com o Gerente de P&D do Centro de Tecnologia de Ferrosos: 

 

No caso da pelota que desenvolvemos para o mercado japonês, as tarefas 

foram bastante divididas, parte do trabalho era feito aqui, parte era feito lá, 

às vezes fazia aqui e fazia lá e a gente confrontava os resultados. Eles 

aportaram conhecimento e foi muito importante na época, conhecimentos 

que hoje a gente usa para outros desenvolvimentos que a gente faz nessa 

área específica. 
 

Em outros casos, como por exemplo, um acordo de cooperação entre a VALE e uma 

empresa coreana, no início das atividades de desenvolvimento de produto a VALE foi 

responsável por todas as atividades porque a empresa ainda não tinha uma estrutura de 

pesquisa. De acordo com o Gerente de P&D do Centro de Tecnologia de Ferrosos “na 

siderúrgica coreana, nós fomos 100% responsáveis pelo desenvolvimento, a gente fazia 

tudo e mostrava tudo para eles”. 

 

Como implicação econômica a VALE além de aumentar a venda para os clientes 

vendeu os produtos adaptados durante um ano com prêmio de 24 dólares por tonelada. 

Esses são exemplos típicos das atividades desenvolvidas pelo CTF e que segundo 

Gerente de P&D do CTF, “em resolver um problema específico do cliente e trazer um 

retorno para a empresa”.  

 

Cabe destacar que outras empresas mineradoras também atuam no desenvolvimento de 

produtos ferrosos específicos para os clientes, como a BHP. De acordo com o Gerente 

de P&D do CTF: 

 

A BHP tinha um centro tecnológico, hoje ela faz em cooperação com o 

centro tecnológico do estado da Austrália, e que é essa mesma abordagem 

que a gente faz. E, um diretor da BHP desse laboratório australiano, que 

hoje a BHP faz todas as pesquisas em conjunto com eles, esteve aqui 

visitando o nosso laboratório e são palavras dele que eu corroboro porque 

eu conheço todos esses laboratórios, inclusive da siderurgia: que a Vale hoje 

na área de tecnologia de produtos ferrosos está numa posição de destaque 

pela qualidade dos nossos laboratórios e das nossas plantas-piloto, a gente 

tem equipamentos aqui em estado da arte em termos de tecnologia nessas 

áreas. E principalmente pelo grupo técnico, pelo grupo de pesquisadores que 

aqui hoje estão. São pessoas que já eram pesquisadores da siderurgia que a 

gente chamou e a gente tem um grupo multidisciplinar muito amplo 

envolvendo geólogos, físicos, químicos, metalurgistas, engenheiros de minas, 

não é? Então, essa configuração você só encontra aqui na Vale, assim de 
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time, que pode fazer trabalhos multidisciplinares e que levem a um resultado 

mais efetivo das soluções que a gente desenvolve aqui. 

 

Outras atividades tecnológicas realizadas pelo CTF são caracterizadas como de P&D 

aplicado e P&D básico. Os projetos considerados de P&D pelo CTF de acordo com o 

Gerente de P&D do CTF “acontecem quando o conhecimento precisa ser adquirido ou 

aprimorado em relação ao estágio de expertise em determinado assunto já dominado 

pelos pesquisadores do CTF”. Geralmente nos projetos de P&D são realizadas: (i) 

cooperações; (ii) cursos e leituras/estudo para preparação dos pesquisadores; e (iii) 

algumas vezes, são adquiridos novos equipamentos. Um exemplo de atividades de P&D 

básico é evidenciado durante a entrevista com o Gerente de P&D do CTF: 

 

Um trabalho que a gente tem feito muito forte aqui é o uso de nanomateriais, 

de nanotecnologia, para reforço estrutural dos nossos produtos para 

aumentar resistência física dos nossos produtos. Para isso, a gente tem 

algumas cooperações, nós tivemos que desenvolver um laboratório de 

nanotecnologia para poder desenvolver esses materiais aqui. A gente está 

usando esses nanomateriais como reforço estrutural mesmo das pelotas, por 

exemplo, para que elas tenham uma estrutura, uma resistência. Porque 

resistência é muito importante em pelota, porque a gente produz a pelota 

aqui e transporta lá para o outro lado do mundo, lá para a Ásia. Então, se 

ela se degradar nesse transporte ou mesmo quando ela for utilizada no 

reator do cliente, ela vai virar pó e se virar pó o produto perdeu o seu 

atributo principal.  

 

As atividades em nanotecnologia não iniciaram de forma planejada antecipadamente. 

De acordo com o gerente de P&D do CTF “foi uma coincidência que deu muito certo”. 

O CTF contratou uma pesquisadora com especialidade em caracterização mineral – 

técnica de Mössbauer – pois havia muito interesse do CTF nessa competência. Porém, 

além disso, a pesquisadora recém-contratada possuía competências relacionadas à 

pesquisa em nanotecnologia, especificamente no uso de nanotubos de carbono. Então, 

segundo o Gerente de P&D do CTF: 

 

Os nossos pesquisadores ao encontrar essa especialidade na pesquisadora 

recém-contratada pensaram na possibilidade de utilizar esses materiais 

(nanotubos de carbono) para reforçar estrutura dos nossos produtos. E por 

causa desse fato, isso aconteceu em 2008 ou 2009 quando a gente a 

contratou, a gente entrou então por uma linha de desenvolvimento nessa 

área. A gente não foi ao mercado buscar um profissional, em pesquisa tem 

muito isso, por isso o papel do pesquisador é fundamental, você pode ter o 

melhor equipamento do mundo, mas é o pesquisador, é a mente humana, é a 

engenhosidade humana que realmente abre oportunidades e abre projetos. E 

isso foi uma boa, uma linha de pesquisa que a gente abriu nessa época.  
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Na área de nanotecnologia e nanomateriais há parcerias com duas universidades 

brasileiras – UFMG e UFOP - e com uma universidade de Cingapura. De acordo com o 

Gerente de P&D do CTF “os resultados obtidos dos projetos de P&D de nanomateriais 

até 2014 eram de escala piloto, e muito positivos”. 

 

No que tange ao pessoal vinculado ao CTF a grande maioria são brasileiros. Quando o 

CTF iniciou suas atividades em 2008 houve uma necessidade de gerar resultados 

imediatos, portanto, entre 2006 e 2008 houve a contratação de pesquisadores de ponta, 

principalmente oriundos da indústria siderúrgica. Deu-se ênfase a pessoas experientes 

que já conheciam a metodologia de desenvolvimento tecnológico. Antes dos anos 2000 

os times que trabalhavam com desenvolvimento de produto de ferrosos eram muito 

menores e muito focados em determinadas situações. A partir de 2008 a equipe ficou 

muito mais ampla e envolvida com as estruturas comerciais de produção e de marketing 

da VALE. De acordo com o gerente de P&D do Centro de Tecnologia de Ferrosos: 

 

Essa interação com a área comercial é um ponto muito importante, eu acho 

que no passado era uma coisa mais isolada, era um centro de pesquisa que 

ficava ali meio que numa redoma, algo assim. Hoje não, os nossos projetos 

estão nas principais atividades da companhia, nas definições de estratégias 

de marketing, das estratégias comerciais, dos desafios operacionais, todo 

esse trabalho nosso interage muito com todas essas áreas. 

 

Desvinculado do CTF, o CDM desde os anos 2000 trabalha com centros de pesquisa de 

ponta do mundo inteiro, como instituições no Canadá e na Austrália como o Australian 

Mineral Industries Research Association (AMIRA)
28

. Por exemplo, a VALE realiza 

atividades de P&D básico com a AMIRA em diferentes projetos na área de 

processamento mineral, de acordo com a Gerente do CDM “temos um que está 

modelando como se comporta a bolha na flotação de minérios”. Outros projetos 

colaborativos em processamento mineral como o P9, que tem quase 40 anos de 

existência e cuja 14° extensão foi iniciada em 2007, busca melhorar a cominuição, 

classificação e desempenho da flotação por meio de modelagem, simulação e 

                                                 
28

 O Instituo AMIRA foi fundado em 1959 na Austrália. Trata-se de uma organização baseada na 

associação de empresas mineradoras e fornecedores que desenvolve e facilita projetos de pesquisa 

colaborativa. O Instituto recruta os principais pesquisadores do mundo para resolver problemas da 

indústria e para conduzir oportunidades de pesquisas que levam ao desenvolvimento de uma base de 

investigação mais forte da indústria de mineração (AMIRA, 2015). 



294 

 

 

 

caracterização de partículas e seus ambientes de processo. De acordo com Gerente do 

CDM: 

 

Os resultados ou entregas do projeto incluem treinamentos e transferências 

de habilidades e tecnologia para os participantes. O projeto também entrega 

novas ferramentas de medição e caracterização que irão melhorar 

consideravelmente a capacidade de prever o desempenho da planta.  

 

Os projetos junto a AMIRA são realizados de forma colaborativa e envolvem vários 

parceiros como universidades, institutos de pesquisa, competidores e fornecedores. 

Outros projetos colaborativos que a VALE possui participação como o P260D iniciado 

em 2001 e continuado pelos P260E e P260F objetivavam aumentar a recuperação do 

valor mineral de cobre fino e grosso em plantas de flotação dos patrocinadores, 

melhorar a seletividade da flotação nas plantas, melhorar a rejeição de minerais de 

ganga e testar e validar o modelo de flotação WARK em diferentes sistemas minerais. 

Estes projetos também incluem instituições de pesquisa e Universidades brasileiras, 

como o Centro Tecnológico de Pesquisa Mineral (CETEM) e a Universidade de São 

Paulo. 

 

Tipicamente cada projeto é planejado para 4 anos e requer A$100 mil/ano de cada 

membro. Depois de finalizado, o projeto pode ter uma nova fase, discutida e acordada 

com os membros (Vale, 2011b). Cada projeto tem várias categorias de membros 

(empresas de mineração, fornecedores, etc.) sendo que a mais importante é a empresa 

que tem um caso estudado pela equipe do projeto. Cabe destacar que um comitê gestor, 

formado por representantes das empresas, tem um importante papel no direcionamento 

dos temas das pesquisas e na estratégia da Instituição AMIRA. As empresas 

participantes de determinado projeto devem ter equipes com conhecimento relacionado 

forte para servirem de interlocutores no planejamento e assimilação do conhecimento 

gerado. Quando possível devem participar da execução da pesquisa. Para facilitar a 

assimilação do conhecimento novo que está sendo gerado a VALE encoraja a 

participação de Universidades brasileiras no grupo de instituições provedoras de P&D, 

como por exemplo, no caso do Projeto P9 onde a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro é participante. De acordo com a Gerente do Centro de Desenvolvimento 

Mineral: 
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Como esses projetos são geralmente fora do país para você trazer esse 

conhecimento para cá fica mais difícil, então quando você tem uma 

universidade brasileira participando aí realmente a disseminação do 

conhecimento é bem maior. A disseminação é outra quando professores 

brasileiros participam.  

 

De acordo com a Gerente do CDM, “grande parte dos projetos colaborativos, onde 

participam muitos competidores, são realizados para resolver problemas onde as 

soluções são completamente desconhecidas”.  

 

Outros problemas específicos são trabalhados junto a institutos de pesquisa e 

universidades, sem a necessidade de um projeto colaborativo nos moldes da AMIRA. 

Por exemplo, segundo a Gerente do CDM: 

 

Nós temos também outros projetos com outras universidades, na Inglaterra, 

em Toronto, no Colorado, na British Columbia e no Brasil. Por exemplo, a 

gente estava aqui fazendo uma pesquisa em biometalurgia e biolixiviação de 

minérios de níquel. Então a gente trabalhou em conjunto com a UFOP e aí 

gente tem que identificar o que cada Universidade é forte. 

 

Também, no CDM foram desenvolvidas diversas rotas de processamento mineral que 

permitiram a entrada em novos negócios/operações, como por exemplo, as operações de 

cobre na mina do Sossego. Por exemplo, de acordo com Gerente do CDM: 

 

Nós desenvolvemos a rota toda da mina do Sossego [cobre], foi feita mais ou 

menos em 2000. Contamos com parcerias com universidades. Foi um 

desenvolvimento conjunto. Trabalhamos com consultor, com o nosso 

conhecimento interno e com outras equipes de negócio. A gente trouxe muito 

conhecimento do cobre do Chile, que é um dos maiores produtores de cobre. 

Foi todo mundo lá fazer visitas nas operações de lá. 

 

Além disso, neste período foram identificadas diversas atividades inovadoras entre a 

VALE e o CETEM, como: (i) P&D, assistência técnica e testes e experimentações; (ii) 

treinamentos; e (iii) visitas técnicas (ver Seção 8.2.3).  

 

Em suma, as atividades de processamento mineral entre 1998 e 2010 demonstram que a 

empresa permaneceu realizando atividades inovadoras a partir de desenvolvimentos 

baseados em engenharia, P&D aplicado e P&D básico. Porém, diferente do período 

anterior essas atividades se tornaram mais intensas. Isso é observado principalmente a 
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partir de meados dos anos 2000, quando a empresa cria um novo centro de pesquisa – o 

Centro Tecnológico de Ferrosos – e amplia consideravelmente o número de parceiros 

envolvidos em suas atividades inovadoras. Isso demonstra pela confrontação com a 

escala de mensuração de capacidades tecnológicas que a empresa manteve a sua 

capacidade de inovação de liderança mundial (Nível 6), porém diferentemente do 

período anterior essas capacidades não se restringiram quase que exclusivamente às 

fronteiras da empresa. As capacidades tecnológicas passaram a ser acumualdas de forma 

distribuída entre os diversos parceiros.  

 

8.2.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 1998 e 2010 

 

Esta Seção apresenta o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre 1998 e 2010. Neste período a VALE 

intensificou o uso de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais baseados em 

P&D e desenvolvimento e engenharia e também realizou mudanças em alguns arranjos 

organizacionais que suportam as atividades inovativas, como por exemplo, a 

centralização das atividades de planejamento e desenvolvimento de ferrosos em uma 

única área para todas as operações de ferrosos da VALE no mundo e a criação de um 

novo centro de pesquisa, o CTF. 

 

Contratação de expertise 

Dada a concepção do CTF (Centro de Tecnologia de Ferrosos), houve a necessidade de 

gerar resultados imediatos pelo centro. Para isso, em 2006 a empresa realizou a 

contratação de pesquisadores brasileiros de ponta, principalmente oriundos da indústria 

siderúrgica. Deu-se ênfase a profissionais experientes que já conheciam sobre 

metodologia de desenvolvimento tecnológico. Antes dos anos 2000 as equipes que 

trabalhavam com desenvolvimento de produto de ferrosos eram muito menores e muito 

focadas em determinadas situações. A partir de 2008 a equipe ficou muito mais ampla e 

envolvida com as estruturas comerciais de produção e de marketing da VALE. 

Particularmente, o CTF contratou uma pesquisadora com especialidade em 

caracterização mineral – técnica de Mössbauer – pois havia muito interesse do CTF 

nessa competência. Além disso, a pesquisadora recém-contratada possuía competências 
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relacionadas a pesquisa em nanotecnologia, o que implicou no início de atividades de 

P&D em nanomateriais. 

 

Arranjos organizacionais 

Neste período houve mudanças nos arranjos organizacionais que sustentavam a 

realização das atividades inovadoras. Por exemplo, a área de engenharia relacionada a 

ferrosos passou por diferentes estruturas que buscavam integrar o conhecimento da área 

existente dentro da empresa. Até 2008 as atividades de planejamento e adequação das 

usinas eram realizadas por cada sistema produtivo. A partir de 2008 houve a criação da 

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos. Com isso, a execução de 

atividades ligadas a planejamento e desenvolvimento, como por exemplo, planejamento 

de lavra, desenvolvimento de processo, geotecnia, geologia, dimensionamento de usina 

e adequação passaram a ser responsabilidade da nova Diretoria criada. Com essa 

estrutura, houve a centralização de todas as gerências de área ou de unidades produtivas 

de minério de ferro do Brasil e do exterior. Além disso, a Diretoria também ficou 

responsável por melhorias operacionais das usinas.  

 

Porém, de acordo com Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de 

Minérios “o escopo ficou grande demais e verificou-se que não estava um modelo muito 

bom”. Assim, em 2010 para as atividades de melhoria das usinas foram criadas outras 

três gerências, permanecendo na área apenas as atividades de planejamento e 

desenvolvimento de ferrosos da VALE como um todo. De acordo com o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

Com a consolidação e centralização das atividades houve um grande ganho 

para a Vale porque, primeiro, hoje a gente sabe o que está acontecendo em 

todos os desenvolvimentos das áreas operacionais da VALE de ferro no 

mundo. Uma solução encontrada de um lado a gente aplica com maior 

rapidez em todos os outros projetos. E a expertise de cada um, seja em 

planejamento, capacidade técnica, tudo isso continua numa gerencia só. 

Então, houve muito ganho, inclusive em fornecedor, hoje um fornecedor que 

entra numa usina a gente sabe exatamente como está a performance do 

equipamento. Antigamente o fornecedor colocava aqui um equipamento e 

dizia que era muito bom. Mas entre as unidades operacionais nem se 

conversava. Nós éramos inimigos entre os departamentos aí ficava uma 

competição interna da Vale. Entre 2008 e 2010 saem da nossa diretoria as 

atividades de melhoria operacional até porque são focos diferentes. 

Melhoria tem foco para agilidade, projeto você tem que cumprir certas 

etapas de checagem que é uma coisa mais melindrosa caso haja algum erro 

fatal. Na melhoria você se arrisca mais, com melhorias incrementais.  
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A integração em uma área única das atividades de planejamento e desenvolvimento 

permitiu uma maior integração do conhecimento que gerou maior agilidade no 

desenvolvimento das atividades. Por exemplo, anteriormente um equipamento testado 

em uma operação, era testado novamente em outra operação, pois não havia troca de 

informações entre as áreas. 

 

Outra mudança nos arranjos refere-se à transferência do grupo que realizava atividades 

de desenvolvimento tecnológico de produtos ferrosos e os equipamentos relacionados às 

atividades de melhorias de produto minério de ferro do CDM para Vitória/ES. O 

objetivo dessa transferência era criar uma maior proximidade com as usinas de 

pelotização. De acordo com o Gerente de P&D do Centro Tecnológico de Ferrosos: 

 

O objetivo era interagir muito mais com o produto final, especialmente a 

pelota que é o produto mais engenheirado e processado que a Vale possui. 

Essa nova constituição tinha a intenção de dar ao grupo uma visão do que os 

clientes precisavam e criar um diálogo de alto nível com os clientes na área 

de produtos, desempenho e soluções em minério de ferro para os clientes.  

 

Para a constituição dessa nova área houve uma modernização da infraestrutura 

laboratorial. Além disso, segundo o Gerente de P&D do Centro Tecnológico de 

Ferrosos: 

 

Em 2001 começamos a atualizar os nossos recursos tecnológicos, 

começamos a trazer pesquisadores da indústria que já tinham experiência 

como usuários de minério de ferro na indústria siderúrgica e começamos a 

montar esse grupo.  

 

Além disso, a VALE criou em 2009 o Departamento do Instituto Tecnológico VALE 

(DITV) para estimular o desenvolvimento de atividades de P&D que perpassa a área de 

processamento mineral e se expande para além das fronteiras da firma (ver Quadro 33). 

 

Posteriormente, em 2007, com a aquisição da MBR (Minerações Brasileiras Reunidas), 

incorporou-se também uma planta de tecnologia mineral que a MBR possuía, conhecida 

como “Laboratório do Miguelão”. Nesta época a Vale estava buscando ampliar a 

estrutura da área que estava em Vitória. De acordo com o Gerente de P&D do CTF: 
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Em Vitória estava muito apertado e também já era uma outra ideia, era uma 

ideia de conhecer mais os nossos recursos minerais e desenvolver soluções a 

partir desse conhecimento, e já existia nessa área em uma infra mínima, a 

gente fez a mudança dos laboratórios e dos pesquisadores e dos 

funcionários, de Vitória aqui para Belo Horizonte. E em 2008, nós 

inauguramos o CTF e aí sim com uma estrutura maior, com um time mais 

robusto, e com alguns laboratórios que a gente não tinha lá em Vitória 

dentro dos nossos ativos. Então aqui no CTF, a gente se autodenomina aqui 

um Centro de Simulações. 

  

Portanto, a área que estava em Vitória/ES foi transferida para Belo Horizonte, 

particularmente para o “Laboratório do Miguelão” dando origem ao Centro Tecnológico 

de Ferrosos (CTF).  

 

Para a criação desse novo arranjo foram realizadas atividades de aquisição do 

conhecimento por meio da obtenção de laboratórios e da contratação de expertise. A 

partir de 2008 a equipe ficou muito mais ampla e também se buscou uma maior 

integração do conhecimento junto as estruturas comerciais de produção e de marketing 

da VALE. De acordo com o gerente de P&D do Centro de Tecnologia de Ferrosos: 

 

Essa interação com a área comercial é um ponto muito importante, eu acho 

que no passado era uma coisa mais isolada, era um centro de pesquisa que 

ficava ali meio que numa redoma, algo assim. Hoje não, os nossos projetos 

estão nas principais atividades da companhia, nas definições de estratégias 

de marketing, das estratégias comerciais, dos desafios operacionais, todo 

esse trabalho nosso interage muito com todas essas áreas. 

 

O CTF é conhecido como um centro de simulação focado em pelotas que promove a 

descomoditização do minério de ferro. De acordo com o Gerente de P&D do CTF: 

 

Eu diria que além de ser um Centro de Simulação, nós somos um centro de 

explicitação da descomoditização do minério de ferro, porque a gente tem 

inúmeras evidências de que o mesmo minério de ferro que tenha a mesma 

química, que tenha a mesma granulometria, ele pode ter desempenho 

diferente. Porque são outras características que podem comandar o 

desempenho na hora da aplicação. É o que a gente faz aqui o tempo todo, é 

entender a aplicação do minério de ferro. 

 

Desenvolvimento e Engenharia 

O CTF se utiliza de diversos mecanismos de aprendizagem para aquisição e integração 

do conhecimento relacionados a desenvolvimento de pelotas. Por exemplo, no que tange 

a desenvolvimento de produtos há parcerias com centros de pesquisa na Alemanha 
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como o SGA (Studiengesellschaft für Elsenerz-Aufbereitung) e o DMT GmbH & Co. 

KG e do Japão. Também há parceria com duas universidades chinesas a CSU (Central 

South University) e a USTB (University of Science and Technology of Beijing) cujo 

objetivo é compreender o minério daquele país. Os acordos de cooperação com as 

universidades chinesas têm mais de 4 anos de andamento. De acordo com o Gerente de 

P&D do Centro de Tecnologia de Ferrosos: 

 

Os acordos de cooperação com as universidades chinesas são realizados 

para entender o minério de ferro chinês e a sinergia desse minério com os 

nossos minérios, porque minério de ferro é como fazer bolo. Você sempre 

tem que fazer uma mistura. Cada componente agrega um atributo, então 

para você ter um produto final, você tem sempre que fazer misturas, blends. 

Então, a gente sempre procura entender os minérios dos concorrentes e os 

minérios locais para que a gente possa aplicar ao nosso minério e aumentar 

a nossa participação, o nosso market share específico naquele cliente.  

 

Um exemplo de aquisição e integração de conhecimento para melhoria a partir de 

mecanismos de aprendizagem de desenvolvimento baseados em engenharia refere-se a 

adaptação de um filtro da indústria alimentícia para o processo de filtragem de lama do 

minério fino em Carajás. Para a adaptação a VALE trabalhou em parceria com o 

fornecedor fazendo modificações que incluíam testes e experimentações nas operações 

com pellet feed da VALE  

 

P&D básico 

Outro mecanismo de aprendizagem utilizado pela VALE para aquisição e criação de 

conhecimento foi o P&D. Este mecanismo já era utilizado no período anterior, porém 

foram intensificados e realizados com maior número de parceiros entre eles 

universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e clientes.  Por exemplo, no CDM 

para o desenvolvimento da rota de processamento mineral de cobre da mina do Sossego, 

de acordo com Gerente do CDM: 

 

Foram realizadas atividades de P&D internamente, com consultores 

externos, centro de pesquisa do Chile, fabricantes de reagentes, fabricantes 

de equipamentos e universidades. A gente comprou na época, uma mini 

planta piloto pra rodar aqui os ensaios. Então, conseguimos realmente fazer 

testes com mini plantas, com resultados muito bons, conseguimos dar uma 

ideia das operações, sair do laboratório com uma escala industrial. 
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No CTF praticamente todas as atividades de P&D envolvem: (i) cooperações; (ii) cursos 

e leituras/estudo para preparação dos pesquisadores; e (iii) algumas vezes, são 

adquiridos novos equipamentos. Por exemplo, no que tange a P&D básico foi realizado 

um projeto em nanotecnologia com o objetivo de desenvolver novos produtos de pelota. 

De acordo com o Gerente de P&D do CTF: 

 

Um trabalho que a gente tem feito muito forte aqui é o uso de nano 

materiais, de nanotecnologia, para reforço estrutural dos nossos produtos 

para aumentar resistência física dos nossos produtos. Para isso, a gente tem 

algumas cooperações, nós tivemos que desenvolver um laboratório de 

nanotecnologia para poder desenvolver esses materiais aqui. A gente está 

usando esses nano materiais como reforço estrutural mesmo das pelotas, por 

exemplo, para que elas tenham uma estrutura, uma resistência. Porque 

resistência é muito importante em pelota, porque a gente produz a pelota 

aqui e transporta lá para o outro lado do mundo, lá para a Ásia. Então, se 

ela se degradar nesse transporte ou mesmo quando ela for utilizada no 

reator do cliente, ela vai virar pó e se virar pó o produto perdeu o seu 

atributo principal.  

 

O projeto de nanotecnologia não iniciou de forma deliberada. De acordo com o gerente 

de P&D do CTF “foi uma coincidência que deu muito certo”. Como descrito 

anteriormente, a contratação de uma pesquisadora com expertise influenciou o início do 

projeto. Especificamente, desenhou-se um projeto com o objetivo de usar nanotubos de 

carbono para reforçar estrutura dos produtos de pelota. Segundo o Gerente de P&D do 

CTF: 

 

Os nossos pesquisadores ao encontrar essa especialidade na pesquisadora 

recém-contratada pensaram na possibilidade de utilizar esses materiais 

(nanotubos de carbono) para reforçar estrutura dos nossos produtos. E por 

causa desse fato, em 2008 ou 2009 quando a gente a contratou, a gente 

entrou então por uma linha de desenvolvimento nessa área. A gente não foi 

ao mercado buscar um profissional, em pesquisa tem muito isso, por isso o 

papel do pesquisador é fundamental, você pode ter o melhor equipamento do 

mundo, mas é o pesquisador, é a mente humana, é a engenhosidade humana 

que realmente abre oportunidades e abre projetos. E isso foi uma boa, uma 

linha de pesquisa que a gente abriu nessa época.  

 

O P&D na área de nanotecnologia e nanomateriais possui parcerias com duas 

universidades brasileiras – UFMG e UFOP - e com uma universidade de Cingapura. O 

projeto iniciou em 2009 e os resultados obtidos até 2014 de acordo com o Gerente de 

P&D do CTF “os resultados ainda são de escala piloto, porém são muito promissores”. 
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Outras atividades de P&D foram evidenciadas a partir de um modelo que não existia no 

período anterior, os projetos colaborativos que ampliam profundamente o número de 

parceiros envolvidos nos projetos. Estes projetos, em geral, são conectados ao CDM. 

 

O CDM desde os anos 2000 trabalha com centros de pesquisa de ponta do mundo 

inteiro, como instituições no Canadá e na Austrália como o Australian Mineral 

Industries Research Association (AMIRA)
29

. Por exemplo, a VALE realiza atividades 

de P&D básico com a AMIRA em diferentes projetos na área de processamento 

mineral, de acordo com a Gerente do CDM “temos um que está modelando como se 

comporta a bolha na flotação de minérios”. Outros projetos colaborativos em 

processamento mineral como o P9, que tem quase 40 anos de existência e cuja 14° 

extensão foi iniciada em 2007, busca melhorar a cominuição, classificação e 

desempenho da flotação por meio de modelagem, simulação e caracterização de 

partículas e seus ambientes de processo. De acordo com Gerente do CDM: 

 

Os resultados ou entregas do projeto incluem treinamentos e transferências 

de habilidades e tecnologia para os participantes. O projeto também entrega 

novas ferramentas de medição e caracterização que irão melhorar 

consideravelmente a capacidade de prever o desempenho da planta.  

 

Os patrocinadores da 14° extensão do projeto P9 são Consolidated Gold Fields 

Australia Limited, Conzinc Riotinto of Australia Ltd., Electrolytic Zinc Co of 

Australasia Ltd., Mount Isa Mines Ltd., Alcan, Alcoa World Alumina, Anglo Platinum 

(Rustenburg Platinum Mines Ltd), AngloGold Ashanti Limited, Ausenco Limited, 

Barrick Gold Corporation, Bateman Minerals & Metals (Pty) Ltd., BHP Billiton, BHP 

Billiton Base Metals, BHP Billiton Nickel West Ltd., Cayeli Bakir Isletmeleri-INMET, 

COREM, FLSmidth Minerals, Freeport-McMoRan Mining Company, Glencore Xstrata 

Copper Limited, Hatch Africa, Impala Platinum Ltd., Intellection Pty Ltd., LKAB, 

Lonmin Platinum Magotteaux Pty Ltd., Metso Minerals Process Technology, Minerals 

and Metals Group Ltd (MMG), Newcrest Mining Limited, Newmont USA Limited, 

Outotec Minerals OY Outotec SEAP, OZ Minerals Australia Limited, OZ Minerals 

                                                 
29

 O Instituo AMIRA foi fundado em 1959 na Austrália. Trata-se de uma organização baseada na 

associação de empresas mineradoras e fornecedores que desenvolve e facilita projetos de pesquisa 

colaborativa. O Instituto recruta os principais pesquisadores do mundo para resolver problemas da 

indústria e para conduzir oportunidades de pesquisas que levam ao desenvolvimento de uma base de 

investigação mais forte da indústria de mineração (AMIRA, 2015). 
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Limited, Polysius AG, Rio Tinto Limited, Rio Tinto Technological Resources Pty Ltd., 

Russell Mineral Equipment Senmin South Africa (Pty) Ltd., Servicios Industriales 

Penoles SA de CV, Teck Metals Ltd., Vale, e Zinifex Port Pirie (AMIRA, 2015).  

 

As Universidades e Centros de Pesquisa envolvidos no projeto P9 são: Centre for 

Sustainable Resources, Cooperative Research Centre for Optimising Resource 

Extraction (CRC ORE), Hacettepe University (Benzer), Hacettepe University 

(Ekmekci), Julius Kruttschmitt Mineral Research Centre, McGill University, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, University of Cape Town e University of 

Newcastle (AMIRA, 2015). 

 

Outros projetos colaborativos em que a VALE possui participação como o P260D 

iniciado em 2001 e continuado pelos P260E e P260F objetivavam aumentar a 

recuperação do valor mineral de cobre fino e grosso em plantas de flotação dos 

patrocinadores, melhorar a seletividade da flotação nas plantas, melhorar a rejeição de 

minerais de ganga e testar e validar o modelo de flotação WARK em diferentes sistemas 

minerais. Estes projetos também incluem instituições de pesquisa e Universidades 

brasileiras, como o Centro Tecnológico de Pesquisa Mineral (CETEM) e a 

Universidade de São Paulo (AMIRA, 2015). 

 

Tipicamente cada projeto é planejado para 4 anos e requer 100 mil dólares 

australianos/ano de cada membro. Depois de finalizado, o projeto pode ter uma nova 

fase, discutida e acordada com os membros. Cada projeto tem várias categorias de 

membros (empresas de mineração, fornecedores, etc.) sendo que a mais notável é a 

empresa que tem um caso estudado pela equipe do projeto. Cabe destacar que um 

comitê gestor, formado por representantes das empresas, tem um importante papel no 

direcionamento dos temas das pesquisas e na estratégia da Instituição AMIRA. As 

empresas participantes de determinado projeto devem ter equipes com conhecimento 

relacionado forte para servirem de interlocutores no planejamento e assimilação do 

conhecimento gerado. Quando possível devem participar da execução da pesquisa. Para 

facilitar a assimilação do conhecimento novo que está sendo gerado a VALE encoraja a 

participação de Universidades brasileiras no grupo de instituições provedoras de P&D, 

como por exemplo, no caso do Projeto P9 onde a Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro é participante. De acordo com a Gerente do Centro de Desenvolvimento 

Mineral: 

 

Como esses projetos são geralmente fora do país para você trazer esse 

conhecimento para cá fica mais difícil, então quando você tem uma 

universidade brasileira participando aí realmente a disseminação do 

conhecimento é bem maior. A disseminação é outra quando professores 

brasileiros participam.  

 

De acordo com a Gerente do CDM, “grande parte dos projetos colaborativos, onde 

participam muitos competidores, são realizados para resolver problemas onde as 

soluções são completamente desconhecidas”. 

 

P&D aplicado 

Outro mecanismo de aprendizagem utilizado pela VALE para aquisição e criação de 

conhecimento é o P&D aplicado. Estes mecanismos já eram utilizados no período 

anterior, porém foram intensificados e realizados com maior número de parceiros entre 

eles universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e clientes. Por exemplo, no CTF 

estão sendo realizadas atividades relacionadas a P&D aplicado para um projeto de 

aglomerante – produto utilizado para reunir finos de minério de ferro e transformar num 

produto comercial. Neste projeto participam fornecedores da área de aglomerantes dos 

Estados Unidos e do Brasil. Segundo o Gerente de P&D do CTF: 

 

No projeto de aglomerantes nós entramos para a parte do desenvolvimento 

da aplicação industrial mesmo, ou seja, a gente iria fazer um ajuste na rota 

de produção da pelotização, para que esse aglomerante essa tecnologia 

entrasse no processo. Na hora que a gente foi fazer isso, o custo de 

investimento ficou muito alto, por quê? Porque a gente ia introduzir uma 

rota nas rotas já existentes e esse custo de equipamentos e de 

processamentos ficou muito alto, então a gente está numa etapa de 

otimização desses custos. Então, uma aplicação industrial mesmo ainda não 

temos. Em geral nos projetos de P&D nós estamos assim ou na fase piloto ou 

na fase de testes industriais ou esbarrando aí em CAPEX, que a gente 

chama, que são os custos operacionais para a introdução dessas tecnologias.  

 

Os problemas relacionados a custos operacionais incitaram novas parcerias a partir de 

2010 para atividades de P&D aplicado em aglomerantes com universidades brasileiras, 

abordados na Seção 8.3.3.  
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Outras atividades de P&D aplicado foram evidenciadas junto ao Centro de Tecnologia 

Mineral (CETEM). As parcerias com o CETEM já eram evidenciadas no período 

anterior.  

 

Quadro 45. Atividades de P&D aplicado entre a VALE e o CETEM no período entre 1998 e 2010 

Ano Tipo Atividade 

1999 P&D 
Lixiviação do minério de ouro (Igarapé Bahia) com 

solução amoniacal de tiossulfato de sódio 

2002 P&D 
Tecnologias avançadas para caracterização e 

processamento do minério de ferro de Carajás 

2003 P&D 

Estudos de liberação em dois tipos de minérios 

sulfetados de cobre por microscopia eletrônica de 

varredura 

2006 P&D 
Desenvolvimento de rotas de caracterização tecnológica 

de amostras de minérios oxidados.  

Fonte: Consulta a material interno do CETEM 

 

Além disso, segundo a Gerente do CDM há outras parcerias para o desenvolvimento de 

atividades de P&D com universidades: 

 

Nós temos também outros projetos com outras universidades, na Inglaterra, 

em Toronto, no Colorado, na British Columbia e no Brasil. Por exemplo, a 

gente estava aqui fazendo uma pesquisa em biometalurgia e biolixiviação de 

minérios de níquel. Então a gente trabalhou em conjunto com a UFOP e aí 

gente tem que identificar o que cada Universidade é forte. Então nós fizemos 

esse mapeamento das Universidades também. Cominuição, por exemplo, eu 

já vou para outra Universidade, então o trabalho é uma rede que a gente faz.  

 

Por exemplo, em 2008 foi identificada uma parceria de P&D aplicado entre VALE e 

UFOP que buscou: (i) investigar a forma de ocorrência dos elementos fósforo e 

alumínio em minérios de ferro e manganês; (ii) caracterizar os rejeitos ultrafinos 

oriundos do processamento dos minérios; e (iii) desenvolver um processo de redução de 

teor de fósforo em minérios de ferro. Como resultado, o projeto gerou um novo 

processo de remoção de fósforo via métodos químicos. O papel da VALE no 

desenvolvimento foi: (i) compartilhar conhecimento entre corpo técnico da empresa e 

pesquisadores da universidade para interpretação e construção dos resultados; (ii) 

fornecer amostras; e (iii) realizar testes em seus laboratórios. Porém, os custos 

relacionados a este processo eram muito altos para aplicação em escala de produção, 

tornando a tecnologia criada economicamente inviável. Além disso, como existem ainda 

muitos minérios sem o problema do fósforo no Brasil, a tecnologia ainda não é 



306 

 

 

 

demandada. Em outros países como a Austrália, devido a realidade diferente dos 

minerais, existe a possibilidade de aplicação. Em termos acadêmicos esse projeto 

resultou em duas dissertações de mestrado e artigos publicados. 

 

Outro exemplo de atividades de P&D aplicado foi evidenciado no desenvolvimento do 

processamento a umidade natural em Carajás. Para isso a VALE realizou parcerias com 

fornecedores. As atividades P&D aplicado foram financiadas pela VALE e resultaram 

em duas soluções que atendiam a necessidade da empresa. Cabe destacar que apesar da 

VALE ter participado de atividades de testes e experimentações e pesquisas junto aos 

fornecedores, foram os parceiros que contribuíram de forma mais ativa para o 

desenvolvimento da solução. 

 

Consultoria, Assistência Técnica e Testes e Experimentações 

Junto a um especialista da UFOP, foram identificadas atividades de consultoria e 

assistência técnica desde os anos 2000. As atividades se iniciaram devido a participação 

do especialista da UFOP em uma banca de mestrado sobre caracterização e tratamento 

de minérios de um aluno que atualmente é Pesquisador Sênior do Centro de Tecnologia 

de Ferrosos (CTF) da VALE.  

 

A partir desse primeiro contato o especialista passou a realizar atividades de consultoria 

e assistência técnica relacionadas a caracterização mineral. Essas atividades foram 

motivadas por problemas de congestionamento dos laboratórios da empresa em 

situações em que as análises precisavam ser realizadas imediatamente e outras vezes por 

uma falta de experiência da empresa mineradora em uma determinada técnica de análise 

e caracterização mineral, dominada pelo especialista da UFOP.  

 

Ao longo de 1998 a 2010 foram evidenciadas em torno de 20 consultorias e assistências 

técnicas relacionadas a caracterização mineral entre a VALE e o especialista da UFOP. 

Neste período as atividades de consultoria e assistência técnica foram contínuas e 

constantes. Em geral, nas consultorias e assistências técnicas relacionadas a 

caracterização mineral a VALE fornece as análises químicas dos minérios e o 

especialista interpreta os resultados obtidos. Antes da finalização do trabalho, todos os 

resultados são discutidos entre as partes. Estas discussões também ocorrem de forma 
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frequente e contínua principalmente via e-mail e telefone. Em alguns casos, a 

consultoria e assistência técnica implica a iniciação de um projeto de P&D. 

 

Ao longo do período também foram identificadas atividades de assistência técnica e de 

testes e experimentações entre a VALE e o CETEM. O Quadro 46 apresenta essas 

atividades. 

 

Quadro 46. Testes e Experimentações e Assistências entre a VALE e o CETEM no período entre 

1998 e 2010 

Data Tipo Atividade 

1998 Assistência Técnica 
Preparação de materiais de referencia minérios de ouro 

(Mina do Igarapé Bahia/) 

1999 Testes e experimentações Ensaios de beneficiamento de caulim 

2003 Assistência Técnica 
Características mineralógicas de 5 amostras de cloretos da 

mina de Taquari Vassouras (SE) 

2003 Assistência Técnica 
Características tecnológica de amostra do Capeamento do 

Lima da mina de minério de manganês azul – Carajás 

2003 Testes e Experimentações Ensaios de beneficiamento de minério de chumbo e zinco 

2003 Assistência Técnica 
Características mineralógica e estimativa de liberação em 

minério sulfetado de Pb-Zn 

2003 Assistência Técnica 
Determinação do índice de trabalho (WI) – método Bond – 

minério sulfeto chumbo e zinco do Salobro 

2005 Testes e Experimentações Teste de moagem autógena com minério de bauxita 

2005 Assistência Técnica 
Determinação de WI (Work Index) em amostras de bauxita 

de Paragominas 

2006 Testes e Experimentações 
Ensaios de moagem semi-autógena com minério da mina de 

bauxita em Paragominas 

2007 
Treinamento e visita 

técnica 

Curso sobre introdução à cadeia do alumínio e visita técnica 

à mineração bauxita Paragominas 

Fonte: Consulta a material interno do CETEM 

 

Mecanismos de aprendizagem baseados em testes e experimentações também foram 

evidenciados para aquisição de conhecimento para adaptação de usinas no Sistema Sul. 

Por exemplo, foram realizados testes e experimentações junto a fornecedores para 

implantação da rota HPGR, porém ela se demonstrou inviável. Para a mesma atividade 

de adaptação também foram contratados especialistas do Brasil, Chile e Austrália para 

auditarem os testes e experimentações da rota SAG, pois a VALE não tinha 

conhecimento interno sobre a rota. 

 

 

 

 



308 

 

 

 

Trocas de conhecimento informais e treinamento 

Trocas de conhecimento de maneira informal foram identificadas entre a VALE e 

professores da UFOP como, por exemplo: (i) palestras dadas por um professor 

convidado pela empresa de mineração; e (ii) intercâmbio de informações por telefone ou 

e-mail entre professores e colaboradores da VALE. Estes mecanismos ocorrem, 

geralmente, quando ex-alunos de pós-graduação da UFOP se tornam colaboradores da 

empresa mineradora. De acordo com professor da UFOP: 

 

Eu tive uma ex-doutoranda que começou a trabalhar no Centro Tecnológico 

de Ferrosos (CTF) da VALE e suas atividades estavam vinculadas a um 

recém-implantado equipamento de Espectroscopia Mössbauer, técnica já há 

muito estudada aqui, entre eu e ela. Então, nós estamos sempre em contato 

trocando informações. 

 

Sendo assim, o professor da UFOP e a colaboradora da VALE realizavam trocas de 

informações a respeito da técnica Espectroscopia Mössbauer e discutiam resultados e 

interpretações oriundas dessa técnica específica. Outras vezes, o professor da UFOP 

realizava palestras e cursos rápidos (geralmente com duração de um dia) à convite da 

empresa de mineração, sem envolver contrato e encargos financeiros. Essas trocas de 

informações técnicas são realizadas de forma frequente e contínua sem nenhum contrato 

formal.  

 

No que tange a treinamento com universidades, foram evidenciados treinamentos entre 

VALE e UFOP desde o ano de 2006. Os temas dos treinamentos envolviam aspectos de 

sistema mineiro-metalúrgico. Os treinamentos, em geral, eram de curta duração, 

aproximadamente uma semana. A frequência destes cursos era semestral e ocorreram de 

forma contínua até 2010. Também foram evidenciadas atividades de treinamento e 

visitas técnicas junto ao CETEM, conforme apresentado no Quadro 47. 
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Quadro 47. Treinamentos realizados entre VALE e CETEM 

Data Tipo Atividade 

2002 Visita técnica 
Visita técnica à mina e usina de beneficiamento de 

cloreto de potássio da VALE – Taquari Vassouras (SE) 

2005 Treinamento 

Curso em simulação e modelamento de plantas de 

flotação com espectro de liberação completo e 

caracterização do diagrama de Andrews-Mika usando 

análise de imagens e estereologia 

2007 
Treinamento e visita 

técnica 

Curso sobre introdução à cadeia do alumínio e visita 

técnica à mineração bauxita Paragominas 

Fonte: Consulta a material interno do CETEM 

 

Em suma, neste período, foram evidenciados mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais, particularmente relacionados a criação de arranjos 

organizacionais. Em termos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 

foram evidenciados trocas de conhecimento informais, treinamentos, consultorias e 

assistências técnicas, teste e experimentações. Esses mecanismos foram realizados em 

parceria com fornecedores, universidades e institutos de pesquisa e envolveram fluxos 

de conhecimento predominantemente unidirecionais do parceiro para a VALE. A 

empresa também utilizou mecanismos de aprendizagem interorganizacionais envolvidos 

por fluxos de conhecimento bidirecionais como esforços de P&D básico e aplicado com 

universidades, institutos de pesquisa e fornecedores e esforços em desenvolvimento e 

engenharia com fornecedores.  

 

8.2.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

1998 e 2010 

 

Esta Seção aborda as principais implicações geradas pela acumulação de capacidades 

tecnológicas durante o período entre 1998 e 2010. As principais implicações se 

refletiram: (i) no desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios; (ii) no 

desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança; (iii) e implicações para a 

geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa; e (iii) em implicações 

para novos negócios. 

 

Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

No CTF, as atividades de P&D e desenvolvimento têm gerado implicações em termos 

de novas pelotas adaptadas às condições dos clientes. Essas pelotas adaptadas 
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melhoraram a produtividade do cliente e para a VALE geraram aumentos de negócios 

de venda para o cliente, além de prêmios no valor de venda. No caso específico de um 

cliente japonês, o desenvolvimento da pelota (pelota de alta redutibilidade com 

processamento químico mais rápido em alto forno específico) gerou melhoria em 

problemas ambientais, de saúde e segurança, pois o cliente deixou de utilizar granulado 

de magnésio no alto forno.  

 

O desenvolvimento de pelotas modificadas também é realizado para a própria VALE, 

como por exemplo, a pelota produzida em Omã. Além disso, de acordo com Gerente de 

P&D do CTF “as atividades do CTF implicaram em mais de 10 patentes publicadas”. 

Alguns exemplos de patentes publicadas pela VALE na área de processamento mineral 

em minério de ferro durante o período entre 1998 e 2010 são apresentadas no Quadro 

48. Ademais, no contexto do CDM, as atividades inovadoras para o desenvolvimento de 

rotas de processamento mineral, permitiram a entrada em novos negócios/operações. 

 

Quadro 48. Exemplos de patentes publicadas pela VALE na área de processamento mineral 

durante o período entre 1998 e 2010 

Ano Descrição da patente 

1998 Suporte regulador para sensor magnético.  

1998 Disposição construtiva introduzida em tela filtrante para filtros verticais.  

1999 Dispositivo para identificação e sinalização de desgaste de superfícies submetidas à abrasão.  

1999 Dispositivo de desobstrução de britadores de martelo  

1999 Dispositivo para medição contínua de temperatura em fornos de pelotização.  

2000 Processo para aumentar a aderência de materiais de cobertura de materiais ferrosos.  

2003 Suporte para anel de britador.  

2003 Dispositivo para automação da metalização  

2003 Sistema introduzido em instalação de filtro plano empregada no processamento de minérios.  

2003 Disposição construtiva em chute de descarga.  

2003 Dispositivo para condicionar o sensor de monitoramento em mancais submersos dos 

classificadores espirais  

2003 Processo para obtenção de concentrados de titânio com elevado teor de TiO2 e baixo teor de 

radionuclídeos a partir de concentrados mecânicos de anatásio 

2004 Dispositivo indicador de entupimento de chute de transferência de minério  

2004 Disposição construtiva introduzida em anel de encosto para cilindros de bombas.  

2004 Disposição construtiva em régua para medições de telas de peneiras  

2004 Classificador de partículas a discos rotativos  

2004 Dispositivo eliminador de rainhas em discos de pelotamento  

2004 Processo para recuperação de metais preciosos  

2004 Disposição construtiva em base para motores de células de flotação  

2005 Método de beneficiamento de caulins finos  

2005 Disposição construtiva para discos de pelotização  
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2005 Disposição introduzida em elemento de proteção para eixos rotativos  

2005 Aperfeiçoamento em processo de produção de caulim grosseiro com elevada alvura e baixa 

viscosidade para a utilização como revestimento  

2006 Material para revestimento de discos e tambores de pelotamento de minério de ferro de natureza 

distinta, ou não, do material sendo pelotado e disposição construtiva para discos e tambores de 

pelotização  

2006 Desenvolvimento em pigmento de caulim de alta performance, tinta de revestimento em papel 

formada por pigmento de caulim de alta performance e em método para produzir pigmento de 

culim de alta performance  

2006 Processo de lixiviação em pilhas de minérios para a produção de metais auxiliada pelo uso de 

energia solar  

2006 Processo de controle instantâneo da precipitação do níquel e cobalto presentes na lixívia, 

utilizando ajuste do ph da solução  

2006 Processo de medição de umidade  

2006 Dispositivo para monitoramento do desgaste nas tubulações de saída de fluxo dos classificadores 

mecânicos  

2006 Disposição construtiva em bancada coletora e separadora de resíduos  

2006 Método para produção de cobalto metálico a partir de refinado de extração por solventes de níquel  

2006 Processo para remoção de níquel, cobalto e outros metais de minérios lateríticos por lixiviação em 

pilhas e produto contendo níquel, cobalto e outros metais de minérios lateríticos  

2006 Processo de recuperação de níquel e cobalto a partir de minérios lateríticos empregando resina de 

troca iônica e produto contendo níquel ou cobalto  

2006 Processo de recuperação de níquel e cobalto a partir de um eluato de resina de troca iônica e 

produto  

2007 Processo de recuperação de níquel e cobalto a partir de um eluato empregando extração por 

solventes e produto contendo níquel ou cobalto obtido por tal processo  

2007 Dispositivo para simular a degradação do minério  

2008 Aditivo de aglomerantes em processo de pelotização de minério de ferro, processo de obtenção de 

pelotas de minério de ferro compreendendo etapas de aglutinação, homogeneização, pelotamento e 

sinterização, pelotas de minério de ferro e uso da glicerina em aglomerantes de minério de ferro  

2008 Fragmentador de granulados  

2008 Processo de produção de pelotas de manganês a partir de minério de manganês não calcinado e 

aglomerado obtido por tal processo  

2009 Processo de inibição de emissão de particulados durante atrito de pelotas de minério de ferro 

tratadas termicamente e uso de derivado alcóolico para inibição de emissão de particulados  

2010 Processo para tratamento de efluentes líquidos e recuperação de metais  

2010 Aglomerados de finos de minério a serem usados no processo de sinterização e no processo de 

produção de aglomerados de finos de minério  

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do INPI 

 

Outro exemplo foi o desenvolvimento de um produto de minério de ferro específico 

para atender a uma nova siderurgia da Ásia que implicou na incorporação de fatia de 

mercado dominada por outras grandes mineradoras. De acordo com o Gerente de P&D 

do CTF: 

 

Inicialmente o cliente havia decidido pela compra de 1/3 de minério de ferro 

da VALE, 1/3 da BHP e 1/3 da Rio Tinto. Porém com as soluções oferecidas 

pela VALE de um produto diferenciado de maior produtividade, menor 

consumo de combustível provou-se que mesmo com um custo logístico mais 

alto o custo final do produto da VALE para a produção do gusa era mais 

vantajoso. A nova siderúrgica asiática passou a adquirir 45% das suas 

necessidades de minério de ferro da VALE. 
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Atividades baseadas em adaptações de engenharia como, por exemplo, uma 

modificação na rota de processamento, especificamente nas atividades de moagem e 

separação do quartzo do material de interesse em uma mina no Sistema Sul permitiu, de 

acordo com Engenheiro Sênior “diminuir as perdas no processamento mineral que 

passaram de 14% em massa para 7% ou menos”. Também relacionado a novos 

processamentos minerais, atividades de P&D com fornecedores resultaram no 

desenvolvimento do processamento à umidade natural em Carajás.  

 

Outro exemplo são as implicações geradas pelo desenvolvimento à umidade natural em 

Carajás. De acordo com o Gerente Geral de Planejamento e Produção de Ferrosos 

destaca as implicações geradas: 

 

Primeiro, o aprendizado gerado e acumulado na VALE com esse 

desenvolvimento foi utilizado para melhoramentos, por exemplo, o 

peneiramento passou a ser realizado de forma mais acelerada. Também, com 

a implantação do processamento à umidade natural o projeto S11D passou a 

ser sem barragem, com 100% de recuperação em massa. As emissões de 

CO2 foram reduzidas. E, os fornecedores já têm tem expandido a 

comercialização da tecnologia desenvolvida para a VALE no S11D e 

Adicional 40 com empresas da Índia, por exemplo. 
 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

Ao longo de 1998 a 2010 foram evidenciadas em torno de 20 consultorias e assistência 

técnica relacionadas a caracterização mineral entre a VALE e um especialista da UFOP. 

Essas atividades além de gerarem os resultados técnicos, implicaram em publicações de 

artigos científicos, em outros casos, a consultoria e assistência técnica implicou na 

iniciação de um projeto de P&D. De acordo com professor da UFOP “esta é uma 

situação extremamente favorável para ambas as partes, a universidade e a empresa”. 

 

Implicações para novos negócios 

As atividades de P&D em aglomerantes, apesar de ainda não terem trazido resultados 

finais, podem trazer como resultado um novo aglomerante para uso na pelotização. 

Segundo o Gerente de P&D do Centro Tecnológico de Ferrosos no caso de viabilização 

do aglomerante será necessário desenvolver empresas desse produto no Brasil: 
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Se esse produto der certo, vai ter que desenvolver uma fábrica de 

aglomerantes aqui no Brasil porque o volume é tão grande para tratar todo 

esse material que o fornecedor atual desse material não tem disponibilidade 

de fornecimento com todas as fábricas que ele tem no mundo, ele vai ter que 

implantar uma fábrica aqui no Brasil para poder suprir. Os volumes são 

gigantescos. 

 

Ademais, as atividades inovadoras desenvolvidas no CDM relacionadas ao 

desenvolvimento de novas rotas de processamento mineral, permitiram a entrada em 

novos negócios/operações, como por exemplo, o caso da operação de cobre na mina do 

Sossego. 

 

Portanto, o processo de acumulação de capacidades tecnológicas implicou no 

desenvolvimento de produtos adaptados às necessidades dos clientes (pelotas) que por 

sua vez geraram aumento da produtividade e de redução de impactos ambientais nos 

clientes, aumento do market share da VALE e prêmios nos valores de venda do 

produto. Também foram geradas adaptações e melhorias nas atividades de 

processamento mineral que impactaram em redução de custos, de impactos ambientais e 

melhorias na recuperação mássica. Ainda, são esperadas no futuro implicações para o 

surgimento de novos negócios.  

 

8.3 TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE 

PROCESSAMENTO MINERAL NO PERÍODO ENTRE 2011 E 2015 

 

Esta Seção examina a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e seus 

fatores associados na área de processamento mineral no período entre 2011 e 2015.  

 

A Seção 8.3.1 apresenta as condições organizacionais do período. A Seção 8.3.2 

demonstra o processo de acumulação de capacidades tecnológicas no período. 

Particularmente, a Seção demonstra que, assim como no período anterior, a área 

continuou realizando atividades tecnológicas que suportaram a posição de liderança 

mundial em inovação (Nível 6). Porém, a partir de 2013, a empresa começou a 

demonstrar uma redução nos esforços de aprendizagem e nas atividades tecnológicas 

que corroboram o estoque de conhecimento envolvido na capacidade tecnológica de 

inovação de liderança mundial (Nível 6).  
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A Seção 8.3.3 apresenta o papel da aprendizagem tecnológica para o acúmulo de 

capacidades tecnológicas e a Seção 8.3.4 apresenta as implicações geradas pela 

acumulação de capacidades tecnológicas para a performance competitiva da empresa. 

 

8.3.1 Condições Organizacionais 

 

Como mencionado nas seções 6.3.1 e 7.3.1 a empresa inicia os anos 2010 com a 

estratégia do período anterior voltada para a diversificação e para a internacionalização. 

Em meados de 2011, há uma mudança na liderança da empresa e a partir daí surge um 

novo cenário de mercado baseado na redução do preço do minério de ferro e da 

demanda. Diante disso, a VALE desenha uma nova estratégia voltada para o 

fortalecimento e foco das atividades e negócios de alta rentabilidade, particularmente 

minério de ferro. Essa mudança na estratégia é evidenciada comparando-se a estratégia 

de negócio publicada no relatório anual de 2010 e 2012: 

 

[2010] Nossa visão é ser a maior empresa de mineração do mundo, por 

capitalização de mercado, e superar os padrões consagrados de excelência 

em pesquisa, desenvolvimento, implantação de projetos e operação dos 

negócios. Queremos aumentar a nossa diversificação geográfica e de 

produtos e nossa capacidade logística. O minério de ferro e o níquel 

continuarão a ser nossos principais negócios, enquanto aumentamos a nossa 

capacidade de produção de cobre, carvão e nutrientes de fertilizantes. Para 

aumentar a nossa competitividade, continuaremos a investir em ferrovias, 

terminais portuários, portfólio de frete marítimo e na nossa capacidade de 

geração de energia [Grifo do autor]. 

 

[2012] Nossa visão é ser a empresa de recursos naturais global número um 

em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas. 

Estamos comprometidos em investir apenas em ativos de classe mundial, 

com vida útil longa, baixo custo, expansíveis e de alta qualidade, capazes 

de criar valor através dos ciclos. Temos como objetivo manter nossa posição 

de liderança no mercado global de minério de ferro e crescer através de 

nossos ativos de classe mundial, alocação de capital disciplinada e custos 

menores. [...] Suspendemos também nossas operações de ativos em resposta 

às condições do mercado e alienamos os ativos que consideramos não serem 

estratégicos ou para otimizar a estrutura de nossa carteira de negócios 

[Grifo do autor]. 
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A mudança na estratégia em virtude das pressões do mercado teve impactos diretos nas 

atividades inovadoras da empresa. Isso pode ser inicialmente evidenciado pelo 

comportamento das despesas em P&D, publicados nos relatórios anuais
30

: 

 

[2011 em comparação a 2010] As despesas com pesquisa e desenvolvimento 

aumentaram 90,7%, refletindo um aumento substancial no alcance de nossas 

atividades de exploração mineral e no número de projetos em 

desenvolvimento. 

 

[2012 em comparação a 2011] As despesas com pesquisa e desenvolvimento 

diminuíram 11,7%, refletindo o foco em nossos projetos de exploração mais 

promissores e um número menor de projetos sob estudo ativo devido à 

diminuição significativa nos gastos com estudos de viabilidade e outros 

estudos para novos projetos e exploração mineral, enquanto as despesas com 

o desenvolvimento de novos processos e melhorias tecnológicas 

aumentaram. A alteração reflete nosso foco renovado em oportunidades de 

crescimento a longo prazo. 

 

[2013 em comparação a 2012] Em 2013, as despesas com pesquisa e 

desenvolvimento diminuíram 45,3%, o que reflete a redução de nosso 

portfólio de projetos e o fechamento de determinadas atividades de 

exploração. 

 

[2014 em comparação a 2013] Em 2014, as despesas com pesquisa e 

desenvolvimento diminuíram 8,4%, à medida que concentramos nossa 

pesquisa nos projetos nas áreas industriais e na pesquisa voltada para a 

produtividade. A desvalorização do real em relação ao dólar americano 

também contribuiu para a diminuição. 

 

 

Portanto, especialmente a partir de 2013 a estratégia desenhada em meados de 2011 

começa a se efetivar e permear a empresa. Em termos do reflexo dessa mudança na 

estratégia nas atividades de inovação como um todo na VALE a Gerente de Cooperação 

do DITV afirma: 

 

Quando o DITV foi criado em 2009, nosso interesse era projetos transversais 

e disruptivos. Isso estava dentro dos critérios de seleção de projetos que a 

gente ia apoiar. Isso fazia parte do critério. Acontece que a empresa foi 

mudando, mudou a presidência, mudou toda a sua estrutura, o contexto, o 

mercado mudou. Então hoje isso não é mais prioridade. A gente não está 

olhando mais só o longo prazo, a gente busca equilibrar mais isso e atender 

primordialmente o curto prazo. Resultados mais imediatos e rápidos. Mas a 

gente tem ainda alguns projetos dessa natureza, de mais longo prazo, que a 

gente está testando a viabilidade ainda do conceito da tecnologia. 

 

                                                 
30

 Fonte: Vale (2011a); Vale (2012c); Vale (2013b); Vale (2014a) e Vale (2015b) 
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Sendo assim, da constituição do DITV em 2009 até 2013, o foco estava para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa básica e P&D em parceria principalmente 

com universidades. Porém, a partir de 2013 a diretoria começou a migrar para um 

modelo voltado para o desenvolvimento com parcerias empresa-empresa com foco em 

atividades inovadoras relacionados à redução de custos no curto prazo. Portanto, de 

acordo com Engenheiro Sênior: 

 

Na gestão do Roger Agnelli [2001-2011] o futuro da Vale era não mais ser 

uma empresa de mineração. Já a estratégia da era Murilo Ferreira [a partir 

de 2011] é a Vale é um empresa de mineração. Então, essa foi a principal 

mudança na estratégia, antes era diversificar nos negócios, agora é 

concentrar no negócio de mineração, esse é o nosso negócio, não outro mais 

e principalmente minério de ferro. Aí o foco é em ativos de classe mundial, 

todos aqueles pequenos negócios que foram adquiridos foram todos 

passados a frente. 

 

Sobre os projetos para a criação dos ITVs (ITV Energia, ITV Mineração e ITV 

Desenvolvimento Sustentável) iniciados no período anterior o Engenheiro Sênior do 

DITV destaca que a partir de 2011 houve mudanças na estruturação e modelo de 

funcionamento dos mesmos: 

 

O ITV de Energia foi suprimido logo no início quando o Murilo chegou 

[meados de 2011]. Não só o ITV Energia, mas todos os negócios e 

investimentos relacionados a área de energia. Antes de 2011 a estratégia da 

empresa era ver a energia como negócio, após 2011 a energia passa a ser 

uma área de suporte e não mais negócio. Também, Antes os ITVs faziam 

P&D em problemas do amanhã. Atualmente [após 2012] os ITVs tem se 

preocupado com problemas de hoje. E os Centros de Pesquisa e as áreas de 

negócios que trabalhavam com P&D de hoje, atualmente focam em serviços 

tecnológicos. 

 

Além da área de energia, outros negócios que surgiram a partir da estratégia de 

diversificação da empresa foram suprimidos a partir de 2012. De acordo com 

Engenheiro Sênior do DITV: 

 

Tinham as iniciativas da área de energia que eram muito diversificadas, não 

só com a iniciativa de P&D do ITV energia que era em São José dos 

Campos, mas tinha biotecnologia, tinha as empresas de base tecnológicas 

que era a Vale Soluções Energéticas. Tinha a TecnoRed que trabalhava com 

um novo forno, era uma tecnologia de indução do minério de ferro, uma 

redução direta que transformava qualquer sucata em minério de ferro. Como 

era visto como uma ameaça, a VALE ia lá e comprava o negócio, era uma 

estratégia. Quanto ao Centro de Biotecnologia, a VALE tinha um 

departamento enorme e isso tudo devagar foi se enxugando. 
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Portanto, este período é marcado por um período de transição de um contexto 

organizacional baseado em uma estratégia voltada para a internacionalização e 

diversificação da empresa para novos negócios para um contexto organizacional voltado 

para uma estratégia de foco das atividades em negócios de alta rentabilidade, 

particularmente minério de ferro. 

 

8.3.2 Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 2011 e 2015 

 

A entrada nos anos de 2010, inicialmente, envolveu a continuidade do desenvolvimento 

das atividades tecnológicas de inovação que suportam a capacidade de inovação de 

liderança mundial (Nível 6). Porém, a partir de 2013, a empresa começou a demonstrar 

uma redução nos esforços em mecanismos de aprendizagem e nas atividades 

tecnológicas que suportam o estoque de conhecimento envolvido na capacidade 

tecnológica de inovação de liderança mundial, dando indícios de entrada em um 

processo de estagnação (condição lock-in). 

 

No que tange a atividades relacionadas a pequenas adaptações, segundo o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios, “no Sistema Sul os 

laboratórios das minas do Cauê e de Alegria além de realizarem atividades relacionadas 

a caracterização mineral, desenvolvem atividades de melhorias operacionais”. Em 2014 

os laboratórios da VALE destacaram-se pelo alto desempenho na análise química de 

amostras de minério de ferro. A avaliação foi feita pela instituição australiana 

Organização de Pesquisa da Comunidade Científica e Industrial (CSIRO) (Vale, 2015e). 

 

Outras atividades de inovação buscaram atender a desafios relacionados a: (i) a escassez 

de água; (ii) dificuldades de licenciamento ambiental de barragens de rejeitos; e (iii) 

mudança nas características dos bens minerais. Estes desafios impulsionaram, por 

exemplo, projetos para desenvolvimento da concentração a seco, para as operações do 

Sistema Sul. De acordo com o Gerente de Desenvolvimento de Processos de 

Tratamento de Minérios: 

 

A gente não consegue aplicar a mesma tecnologia “sem água” de Carajás 

na região de Minas, porque o minério aqui é itabirito, a hematita já foi 

embora há muito tempo, o itabirito é um minério que tem mais sílica, então 

tem mais contaminação. Você precisa ter outras operações unitárias para 
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conseguir enriquecer esse minério a 65%, 66%, 67% de ferro. Então aqui 

nós temos outro desafio, lá em Carajás, devido ao minério de lá em 2, 3 anos 

nós conseguimos superar o desafio de retirar a água do processo. 

 

O desenvolvimento da concentração a seco envolveu, inicialmente, a verificação de 

tecnologias que pudessem ser usadas para a concentração a seco e que estivessem sendo 

utilizadas em outras indústrias como, por exemplo, a indústria de cimentos ou de outros 

bens minerais que não minério de ferro. Não tendo resultado positivo, a VALE iniciou 

parcerias com fornecedores de equipamentos na área de processamento mineral, 

consultorias internacionais e especialistas locais para desenvolver em conjunto alguns 

testes preliminares de possíveis processos de concentração a seco. A partir dos 

resultados dos testes levantou-se os aspectos de dificuldade da tecnologia de 

concentração a seco. O primeiro aspecto encontrado foi o de consumo energético. De 

acordo com o Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

Como tem a secagem durante o processo, então tem consumo energético, 

dentro do consumo energético nós tínhamos que verificar qual era o melhor 

equipamento e qual era a melhor matriz energética para esses equipamentos.  

 

Outro aspecto estava relacionado ao processo de deslamagem do ultrafino. Até então a 

deslamagem do ultrafino na VALE era via úmido, portanto havia dúvidas de que a 

deslamagem funcionaria a seco, devido a possível atração eletrostática dos minerais 

com as partículas. O último aspecto estava relacionado ao teor do concentrado no 

processo de concentração a seco. Levantados os aspectos de dificuldade, a VALE 

começou a decidir como atuaria para resolvê-los. 

 

No que tange ao problema da deslamagem inicialmente a área de Desenvolvimento de 

Processos de Tratamento de Minérios da VALE pesquisou as tecnologias existentes na 

área de mineração de ciclones deslamadores. Também, de acordo com o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios “foram pesquisados ciclones 

da área farmacêutica, encontramos cinco ciclones deslamadores, onde três se 

demonstraram com potencial”. Nestes três foram realizados testes e experimentações 

pilotos tanto nos fornecedores quanto nos laboratórios de caracterização da VALE.  
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No que tange ao problema da concentração, de acordo com Gerente Geral de 

Planejamento da Produção de Ferrosos “para tentar resolver o problema da 

concentração a VALE trabalhou em parceria com fornecedores de separadores 

magnéticos de São Paulo onde foram realizados testes e experimentações”. 

 

Quanto ao problema do consumo energético, a VALE iniciou pesquisas sobre todas as 

matrizes energéticas possíveis para aplicação. Porém, de acordo com Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios:  

 

Como a VALE não possui internamente expertise na área de matrizes 

energéticas foi realizada a contratação de um especialista para verificação 

das possíveis tecnologias que poderiam ser aplicadas como por exemplo, 

ultrassom, micro-ondas, fornos, leito fluidizado. Foram buscadas todas as 

tecnologias que tem hoje consolidadas no mercado e que ainda estão em 

desenvolvimento e que poderiam ser aplicadas nas condições dos nossos 

minérios.  

 

Em paralelo, a área de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios 

também começou a pesquisar por meio de interações com fornecedores possíveis 

equipamentos para secagem. Nesta pesquisa foi encontrado um equipamento de 

secagem via sopro. A partir daí, iniciaram-se testes e experimentações com o fornecedor 

do equipamento – um fornecedor de equipamentos para empresas de reciclagem de 

vidro dos Estados Unidos. Os testes foram bem-sucedidos, porém o projeto até 2014 

continuava inviável devido ao alto consumo energético. Sendo assim, o consumo 

energético permanece como o maior custo na concentração a seco, portanto ainda estão 

sendo realizadas pesquisas sobre diferentes formas de secagem para tornar concentração 

a seco em um processo viável economicamente. De acordo com o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios:  

 

De uma maneira geral nesta parte de concentração à seco a gente procurou 

universidades, mas nenhuma se dispôs a fazer nenhum ensaio porque 

realmente não é a praia deles. Então, a solução foi consultoria externa 

específica e aliança com fornecedores de equipamentos. Hoje a gente está 

numa fase bem mais madura que no ano passado, em 2013. Hoje a gente já 

tem uma certeza que pode ser que dê certo. Mas não tratamos ainda da 

viabilidade e o nosso problema atual nem é muito técnico é mais financeiro. 

É como fazer ficar viável essa tecnologia porque o que a gente tem hoje 

ainda não é viável. Então o nosso desafio é como trabalhar na redução do 

OPEX e CAPEX da tecnologia.  
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Outras atividades para desenvolvimento de novas maneiras de processar os minerais 

estão sendo realizadas a partir de P&D básico em conjunto com a Universidade de 

Brasília (UNB) e com fornecedor da Suíça. As atividades buscam desenvolver a 

separação de minerais e quebra de rochas via descarga elétrica. De acordo com o 

Gerente Geral de Planejamento da Produção de Ferrosos: 

 

É uma tecnologia suíça, que se iniciou como um detonador de bomba 

atômica aí eles foram evoluindo e hoje ela é utilizada na indústria de 

reciclagem. Por exemplo, você pega um pneu, um pneu você tem a malha de 

aço e a borracha, então o choque elétrico ele vai mais nessa zona de contato 

de dois materiais e separa a borracha do aço. Então, você consegue fazer 

uma reciclagem melhor. E nós estamos queremos fazer isso para separação 

de minerais. Nós mandamos amostras para o laboratório da UNB realizar 

testes. Inclusive a gente tem um engenheiro nosso lá fazendo testes em escala 

piloto dessa nova tecnologia, mas assim, é uma coisa realmente que não 

existe na área de mineração. Não sabemos ainda se vai ser aplicado ou não. 

Temos dúvidas ainda, caso seja adaptável, a gente entra. Vai ser mais um 

dois ou três anos pela frente para aplicar essa rota. Também estamos 

pesquisando utilizar a descarga elétrica para quebrar a rocha. 

 

Apesar do processamento mineral via descarga elétrica ainda não se demonstrar 

economicamente viável, o projeto demonstra a capacidade da empresa em realizar 

atividades que permitem chegar ao desenvolvimento de tecnologias de impacto 

disruptivo. 

 

A partir de 2010, iniciaram-se atividades de P&D a partir de chamada pública 

intermediadas pelo DITV. A Figura 16 demonstra as atividades de P&D realizadas em 

parceria com universidades brasileiras em 2012, não apenas para a área de 

processamento mineral, mas para a VALE como um todo. Neste modelo há a 

participação da parceria para financiamentos público-privados de projetos de P&D entre 

VALE e Fundações de Amparo a Pesquisas (FAPs). Dentro dessa forma de acesso, a 

VALE tem desenvolvido atividades de P&D relacionado à aglomeração a frio de pelotas 

com a UFOP. Internamente e com outros parceiros, a VALE já realizava atividades de 

P&D relacionado à aglomeração a frio de pelotas desde o período de análise anterior. 

Porém, em 2011 a UFOP entrou como parceira para atender a algumas lacunas do 

projeto. O projeto de P&D refere-se a estudos fenomenológicos associados à aplicação 

de silicatos de sódio em aglomeração a frio de finos de minério de ferro. As interações 

de P&D envolveram muitos experimentos que são realizados em parte nos laboratórios 

da VALE e em parte nos laboratórios da UFOP. Também são realizadas de forma 
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contínua reuniões de discussão de resultados. Como resultado do projeto foi 

desenvolvido em laboratório um novo produto (uma mini pelota), porém o produto 

ainda não possui resistência mecânica suficiente e não se conseguiu desenvolver o 

método a frio esperado. Portanto, a mini pelota desenvolvida até o momento ainda não é 

economicamente viável.  

 

Outras atividades de P&D junto a universidades também foram evidenciadas. Em 2010 

foram iniciadas atividades de P&D junto a UFOP relacionadas a influência da 

mineralogia na sedimentação da lama vermelha proveniente do processo de digestão de 

bauxitas gibbsíticas e boehmíticas. Esse projeto foi motivado por um desafio encontrado 

no processamento do alumínio relacionado a sedimentação de lama. De acordo com 

professor da UFOP: 

 

Quando o alumínio é extraído, resta uma lama vermelha que precisa ser 

sedimentada para recuperação do material de interesse, porém, os fatores 

que afetam a velocidade de sedimentação da lama ainda são poucos 

conhecidos. Portanto, a interação de P&D no projeto tinha por objetivo 

investigar, sob as características dos minérios da VALE, os fatores que 

afetavam a velocidade de sedimentação da lama vermelha.  

 

Como resultado, foi possível identificar muitos dos fatores que causavam tanto maior 

quanto menor velocidade de sedimentação, o que consequentemente gerou publicações 

de artigos científicos e uma dissertação. Porém, a aplicação prática não foi desenvolvida 

pelo fato de que após o projeto a VALE se desfez das operações de alumínio.  

 

Também foram evidenciadas possibilidades de atividades de P&D não realizadas. 

Houve um projeto de P&D realizado na UFOP em parceria com uma universidade 

espanhola onde se desenvolveu uma nova técnica de caracterização mineral, cujo 

processo tornava-se mais rápido. Neste projeto foram utilizadas amostras de minério de 

ferro do mundo inteiro e o projeto resultou em um pedido de patente. Os resultados 

obtidos com o projeto foram apresentados para a VALE, pois era entendido como uma 

necessidade da VALE ter caracterizações mais rápidas visto os congestionamentos nos 

laboratórios de caracterização da empresa, via reuniões para diferentes áreas, em torno 

de 10 diretores da empresa. Porém, apesar do potencial dos resultados alcançados na 

pesquisa – relatados durante as reuniões de apresentação - não houve avanço para um 

projeto de P&D em parceria entre UFOP e VALE. De acordo com professor da UFOP 
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“a não realização do projeto esteve relacionada às mudanças nas condições 

organizacionais da empresa, os valores financeiros foram considerados elevados pela 

empresa, pois a técnica demandava refinamentos para aplicação em escala de 

produção”. 

 

No contexto do CTF, neste período foram desenvolvidos acordos de cooperação 

baseados em P&D básico com fornecedores de bens de capital. Houve um acordo em 

que o fornecedor entraria com o processo e a VALE com o produto para ter uma 

performance superior nos clientes. Esse desenvolvimento também contou com a 

participação de uma universidade austríaca. De acordo com o gerente de P&D do CTF: 

 

Nesta parceria nós fizemos um outro produto, é um derivado de pelota, é 

uma pelota só que é uma pelota reduzida e aglomerada em briquetes no 

final. A gente estava desenvolvendo isso junto com um fornecedor de bens de 

capital e junto com uma empresa lá na Áustria. E foi necessário um 

conhecimento específico e que a universidade da Áustria tinha, então ela 

entrou na cooperação.  

 

O objetivo desse acordo de cooperação não era para atender a um cliente específico, de 

acordo com o Gerente de P&D do CTF “era mais desenvolver o mercado, era criar um 

novo produto, que era um pacote, que era o processo do fornecedor e um produto 

VALE, que fosse um desempenho fantástico”. Esse projeto de desenvolvimento iniciou 

em 2012 e continua em andamento. Porém, em 2014, de acordo com o Gerente de P&D 

do CTF “devido à estagnação do mercado de minério de ferro a operação está menos 

ativa que nos anos anteriores”. Além disso, de acordo com Engenheiro Sênior “o CTF 

atualmente se direciona muito para os serviços tecnológicos ou assistência técnica de 

clientes do que para atividades de P&D”. 

 

Durante o período anterior e início da década de 2010 a VALE realizava junto ao Base 

Metals Technical Excellence Center atividades de P&D básico e aplicado sobre 

extração e processamento do níquel que segundo Gerente de Cooperação do DITV “era 

um grande tema estratégico que envolvia tecnologia disruptiva”. Porém, ao longo da 

década de 2010 essas atividades foram enfraquecidas.  De acordo com Gerente de 

Cooperação do DITV: 
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Houve uma mudança na direção dos investimentos nos projetos. Estudar 

extração e processamento do níquel era um grande tema estratégico que 

envolvia tecnologia disruptiva. A gente tinha na carteira dos projetos 

estratégicos, em quantidade cinco projetos relacionados ao níquel, dos 

quinze estratégicos. E de repente se falou: não, não é mais esse tema. Eles 

continuaram andando por um tempo, hoje [2014] estão praticamente em 

stand by. Tem alguma coisa, mas minúsculo. 

 

Em suma, as atividades de processamento mineral a partir de 2010 demonstram que a 

empresa permaneceu realizando atividades inovadoras a partir de desenvolvimentos 

baseados em engenharia, P&D aplicado e P&D básico. Isso demonstra pela 

confrontação com a escala de mensuração de capacidades tecnológicas que a empresa 

manteve a sua capacidade de inovação de liderança mundial (Nível 6), porém 

diferentemente do período anterior a empresa vem dando sinais de redução de esforços 

em atividades inovadoras. Segundo Engenheiro Sênior “com o mercado de commodity 

de ferro nessa situação de baixa as atividades de P&D de longo prazo enxugaram 

mesmo”.  

 

8.3.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Acumulação de Capacidades 

Tecnológicas no Período entre 2011 e 2015 

 

Esta Seção apresenta o papel dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 

capacidades tecnológicas no período entre 2011 e 2015. Neste momento a VALE 

continuou utilizando mecanismos de aprendizagem usados no período anterior, porém 

houve reduções em mecanismos de aprendizagem relacionados a P&D de impacto 

disruptivo (longo prazo), redução do quadro de pesquisadores dos centros de pesquisa e 

de treinamentos.  

 

Contratação de expertise 

No que tange ao pessoal ocupado no CTF, a maioria são brasileiros. Em 2014 o Centro 

possuía 80 colaboradores, sendo 30 pesquisadores em especialidades como: engenharia 

de minas, engenharia química e metalurgia, a maioria com títulos de mestrado e 

doutorado. Dentre as outras 50 pessoas, 25 trabalhavam realizando testes e executando 

ensaios e os outros 25 coordenavam os laboratórios e os planos de pesquisa. 

Diferentemente do período anterior, onde a ênfase das contratações era em profissionais 

com experiência em desenvolvimento tecnológico, em 2011 iniciou-se um ciclo de 
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contratação de recém-formados com o objetivo de formar os pesquisadores 

internamente. Além disso, de acordo com Engenheiro Sênior: 

O CTF continua tendo parcerias externas, mas cada vez mais o orçamento 

tem sido mais enxugado e inclusive de pessoal, então a gente perdeu muitos 

especialistas. Isso é complicado porque eu corto um especialista na época de 

baixa, mas não se forma um especialista do dia para a noite, eu não acho 

fácil no mercado um especialista desse. 

 

Treinamentos, grupos de melhoria contínua e criação de manuais de procedimentos 

No que tange a treinamento com universidades, seguindo o período anterior, foram 

evidenciados treinamentos de curta duração entre VALE e UFOP desde o ano de 2006 

sobre sistema mineiro-metalúrgico. A frequência destes cursos era semestral e 

ocorreram de forma contínua até 2012. Inclusive, em 2011, a UFOP realizou 

treinamentos internacionais para a VALE, para equipes da Europa e Ásia. Porém, a 

partir de 2013 houve uma redução drástica no uso de mecanismos de treinamento. 

Segundo relados de professores da UFOP, “a redução está relacionada à crise na 

indústria”. Também foram evidenciados junto às operações grupos de melhoria contínua 

que desenvolvem adaptações de processo constantemente.  

 

Na área de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos foram identificados desafios 

de aprendizagem relacionados ao compartilhamento e codificação do conhecimento. De 

acordo com Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

Esse conhecimento que a gente gera, para te ser sincero a gente perde muito. 

O nosso grande desafio hoje é a manutenção do conhecimento. Muita coisa 

já se perdeu porque ficava na cabeça das pessoas e as pessoas iam saindo, e 

nunca ficou muito registrado isso. Então assim, muita coisa que a gente 

conseguiu reter nesse período, foi porque algumas pessoas que ficaram 

passaram a informação e o conhecimento para outro, mas não de uma 

maneira estruturada. É incrível, mas parece mais com a transmissão do 

conhecimento da humanidade na era primitiva onde se passava só contando 

história. Mas muito pobre em retenção dos dados, das conclusões e etc. Eu 

estou na gerência desde 2003 e confesso que foi o meu maior desafio 

inclusive dentro da gerência, como manter o conhecimento.  

 

Na área foram testados três métodos de codificação e compartilhamento do 

conhecimento que não geraram os resultados esperados. Segundo o Gerente de 

Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 
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Primeiro eu tentei solicitar a quem detinha o conhecimento a sentar e tentar 

colocar esse conhecimento no papel tentei um ano e zero de resultado porque 

geralmente essas pessoas são as pessoas mais demandadas e não tempo para 

fazer isso. Depois eu tentei implantar o “escriba”, coloquei uma pessoa do 

lado dessas pessoas que detinham o conhecimento para ficar registrando o 

conhecimento que esses caras tem para a gente tentar estruturar. Aí eu fiquei 

uns 6 meses nesse modelo e zero de efetividade. Na terceira tentativa eu 

disse: escolha aí dois substitutos para ensinar para esses caras, a efetividade 

foi de 10%. Aí eu pensei: está tudo errado.  

 

Visto a ineficiência das ações realizadas para a codificação e compartilhamento do 

conhecimento, decidiu-se pela criação de um book de tratamento de minérios. Em um 

ano foi elaborado o primeiro book. Segundo o Gerente de Desenvolvimento de 

Processos de Tratamento de Minérios “a primeira versão não ficou boa, no segundo ano 

nós começamos a pegar todas as pessoas e entrar de processo a processo e ir detalhando 

e aí conseguimos colocar 50% do conhecimento ali”. No ano seguinte deu-se 

continuidade a melhoria do book e segundo o Gerente de Desenvolvimento de 

Processos de Tratamento de Minérios “acho que agora 80% daquilo que precisa 

conhecer num dimensionamento eu acho que já está registrado”.  

 

Além disso, foram realizados treinamentos sobre o conteúdo do book para que as 

informações fossem além de registradas/codificadas, também disseminadas. A falta de 

codificação do conhecimento gerava falta de padronização nos processos de 

dimensionamento de usina. Com o book estabeleceu-se um procedimento que precisa 

ser seguido fielmente. Isso gerou uma redução no número de falhas no desenvolvimento 

de projetos. Cabe destacar que os procedimentos também são passíveis de alterações, 

segundo o Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de Minérios: 

 

Podemos alterar o procedimento do book por meio da gestão de mudança. 

Por exemplo, vem uma pessoa com a ideia de fazer algum procedimento 

diferente do book. Primeiramente ele lança para o grupo a ideia. Então ele 

estratifica a ideia e encaminha para todo mundo do grupo. Aí todo mundo do 

grupo analisa a ideia e identifica os possíveis riscos ou incoerências da 

ideia. Ele faz a compilação de todas as informações. O grupo é só entre a 

gente da gerência. Aí todo mundo comenta dos possíveis problemas que pode 

ter dessa nova tecnologia. Aí trabalha-se para solucionar os problemas. 

Então elabora-se um plano de trabalho. Desse plano de trabalho, submete-se 

novamente para o grupo, na verdade para mim. Aí eu dou o ok, se pode 

seguir. Aí ele entra dentro de um cronograma de estudos. Entrou no 

cronograma de estudos. Bom isso tudo é registrado, o recebimento dos 

comentários, a estruturação do que fazer, os resultados é tudo registrado ao 

longo do trabalho. Depois de terminada, aí tem uma outra validação. A 

tecnologia está validada ou não está. Aí se ela for validada ela vai entrar 

agora como um procedimento. Então hoje de registro o que a gente está 
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fazendo é isto. E no registrar anotamos o que deu certo e o que deu errado e 

porque deu errado. 

 

Porém, os registros de mudança de alterações no procedimento são realizadas dentro do 

projeto. Diante disso, de acordo com o Gerente de Desenvolvimento de Processos de 

Tratamento de Minérios, “o grande desafio está agora em como fazer pesquisa dentro 

dos registros do projeto”. O Gerente ainda destaca a necessidade de melhorias: 

 

Eu acho que nós evoluímos muito, mas não está 100%. Ainda é um grande 

desafio essa retenção do conhecimento. Como fazer uma melhora eu ainda 

não sei não. Mas nos últimos 4 anos [2010 a 2014] melhorou muito. Antes 

nem relatório direito a gente fazia para ser sincero. Quando fazia, fazia um 

não muito estruturado, então nesta parte nós evoluímos bastante.  

  

Apesar dos desafios algumas implicações já foram observadas, por exemplo, as lições 

aprendidas de um projeto de expansão na usina de Itabira relacionadas a problemas de 

metodologia de dimensionamento foram aprendidas e registradas. 

 

Consultoria, Assistência Técnica e Testes e Experimentações 

Conforme demonstrado no período anterior, junto a um especialista da UFOP, foram 

identificadas atividades de consultoria e assistência técnica em análise e caracterização 

mineral desde os anos 2000. Até 2011 a intensidade dessas atividades era constante, 

porém, após a 2012 foi relatada uma queda na demanda da empresa mineradora por 

consultorias e assistências técnicas relacionadas a caracterização mineral. No que tange 

ao CTF, em 2014 o centro possuía 14 acordos de cooperação técnica em andamento 

com as principais siderúrgicas do mundo, chinesas, japonesas, europeias e brasileiras.  

 

P&D  

Assim como no período anterior, a partir dos anos 2000 a VALE continuou se 

utilizando de mecanismos de aprendizagem de P&D para aquisição e geração de 

conhecimento. Foram evidenciadas atividades de P&D para o desenvolvimento de 

soluções em processamento mineral a partir do uso de separação de minerais e quebra 

de rochas via descarga elétrica. O P&D está sendo realizado em parceria com a 

Universidade de Brasília (UNB) e com fornecedor da Suíça. Apesar do processamento 

mineral via descarga elétrica ainda não se demonstrar economicamente viável, o projeto 
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demonstra a capacidade da empresa em realizar atividades que permitem chegar ao 

desenvolvimento de tecnologias de impacto disruptivo. 

 

Junto a UFOP foi evidenciado um projeto sobre a influência da mineralogia na 

sedimentação da lama vermelha proveniente do processo de digestão de bauxitas 

gibbsíticas e boehmíticas. Esse projeto foi motivado por um desafio encontrado no 

processamento do alumínio relacionado a sedimentação de lama. E, com a sua 

execução, foi possível identificar muitos dos fatores que causavam tanto maior quanto 

menor velocidade de sedimentação. Porém, a aplicação prática não foi desenvolvida 

pelo fato de que após o projeto a VALE se desfez das operações de alumínio.  

 

Outros mecanismos de aprendizagem baseados em P&D envolveram a participação da 

UFOP e do CTF da VALE. O projeto de P&D refere-se a estudos fenomenológicos 

associados à aplicação de silicatos de sódio em aglomeração a frio de finos de minério 

de ferro. Este projeto está associado a outro P&D aplicado junto a fornecedores, 

iniciado no período anterior sobre diferentes aglomerantes. As interações de P&D 

envolveram muitos experimentos que são realizados em parte nos laboratórios da VALE 

e em parte nos laboratórios da UFOP. Também foram realizadas de forma contínua 

reuniões de discussão de resultados. Como resultado, foi desenvolvido em laboratório 

um protótipo de produto (uma mini pelota), porém o produto ainda não possui 

resistência mecânica suficiente e não se conseguiu desenvolver o método a frio 

esperado. Portanto, a mini pelota desenvolvida ainda não é economicamente viável.  

 

Além disso, o CTF se utiliza de mecanismos de aprendizagem de P&D em parceria com 

diversas universidades e institutos de pesquisa ao redor do mundo como: (i) Estados 

Unidos – Carnegie Mellon University; (ii) França – École Central de Paris; (iii) China – 

Central South University and University of Science and Technology of Beijing; (iv) 

Japão – Nippon Steel Technical Research; (v) Alemanha - Studiengesellschaft für 

Elsenerz-Aufbereitung e o DMT GmbH & Co. KG; e (vi) Brasil – IPT, PUC-RJ, 

UFMG, UFScar, UNB, USP, UFF, UFRGS, UFRJ e UFOP (CTF, 2012). Porém, apesar 

das atividades de P&D ainda desenvolvidas pelo CTF, a partir de 2014 o centro tem se 

voltado muito mais para os serviços tecnológicos ou de assistência técnica de clientes 

do que para atividades de P&D (atividades self-reinforcement). De acordo com 

Engenheiro Sênior “com as novas condições organizacionais as atividades de P&D de 
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longo prazo enxugaram mesmo, o CTF continua tendo parcerias externas, mas cada vez 

o orçamento tem sido mais restrito”.  

 

Também, evidenciou-se redução de esforços de P&D a junto ao Base Metals Technical 

Excellence Center atividades de P&D básico e aplicado sobre extração e processamento 

do níquel que segundo Gerente de Cooperação do DITV “era um grande tema 

estratégico que envolvia tecnologia disruptiva”. Em conjunto foi reduzido o quadro de 

pesquisadores do centro. 

 

Portanto, neste período os mecanismos de aprendizagem utilizados, conforme modelo 

apresentado no Quadro 3, são caracterizados como intraorganizacionais para 

codificação e compartilhamento do conhecimento como, por exemplo, criação de 

manuais de procedimentos e criação de grupos de melhoria contínua. Para aquisição de 

conhecimento foram utilizados mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 

como contratação de expertise, treinamentos, consultoria e assistência técnica com 

universidades e fornecedores onde os fluxos de conhecimento envolvidos eram 

predominantemente unidirecionais do parceiro para a VALE. Também foram utilizados 

mecanismos de aprendizagem interorganizacionais de testes e experimentações, P&D 

em parceria com universidades e fornecedores. Estes mecanismos envolveram fluxos de 

conhecimento bidirecionais. A VALE continuou se utilizando dos mecanismos de 

aprendizagem do período anterior. Porém, já são indicadas reduções nas atividades que 

sustentam as capacidades de inovação como, por exemplo, redução dos investimentos 

em P&D e redução do número de especialistas nos centros de pesquisa internos.  

 

8.3.4 Implicações da Acumulação de Capacidades Tecnológicas no Período entre 

2011 e 2015 

 

Esta Seção aborda as principais implicações geradas pelo processo de acumulação de 

capacidades tecnológicas durante o período entre 2011 e 2015. As principais 

implicações refletiram-se: (i) no desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios; 

(ii) no desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança; e (iii) na geração de 

conhecimento para além das fronteiras da firma. 
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Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

Em 2011 uma parceria de P&D entre UFOP e CTF sobre estudos fenomenológicos 

associados à aplicação de silicatos de sódio em aglomeração a frio de finos de minério 

de ferro teve como resultado o desenvolvimento em laboratório de um protótipo de 

novo produto, uma mini pelota baseada em aglomeração a frio.  O protótipo ainda não 

se demonstra economicamente viável, pois não possui resistência mecânica suficiente e 

não se conseguiu desenvolver o método a frio esperado. De acordo com gerente de P&D 

do CTF “se viabilizarmos a mini pelota vamos transformar a indústria de pelotização”. 

 

Além disso, em uma parceria de P&D entre CTF, fornecedores de bens de capital e 

universidades austríacas iniciou-se o desenvolvimento de um novo produto. De acordo 

com o Gerente de P&D do CTF: 

 

 O objetivo dessa parceria não era atender a um cliente específico, era mais 

desenvolver o mercado, era criar um novo produto, que era um pacote, que 

era processo Siemens e um produto VALE, que fosse um desempenho 

fantástico.  

 

Esse projeto iniciou em 2012 e em 2014, de acordo com o Gerente de P&D do CTF 

“devido à estagnação do mercado de minério de ferro a operação está menos ativa que 

nos anos anteriores”. Ainda não houve o desenvolvimento do novo produto. 

 

Desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança 

Na área de engenharia foi evidenciado que o desenvolvimento de um book de 

procedimentos para atividades de dimensionamento de usina que é alimentado à medida 

que novas informações são geradas (ex.: testes de novas tecnologias durante o 

desenvolvimento de um novo projeto) permitiu uma redução no número de falhas no 

desenvolvimento de projetos, além de maior velocidade de execução.  

 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

Junto a UFOP foi evidenciado um projeto em parceria com a VALE sobre a influência 

da mineralogia na sedimentação da lama vermelha proveniente do processo de digestão 

de bauxitas gibbsíticas e boehmíticas. Esse projeto foi motivado por um desafio 

encontrado no processamento do alumínio relacionado a sedimentação de lama. E, com 

a sua execução, foi possível identificar muitos dos fatores que causavam tanto maior 



330 

 

 

 

quanto menor velocidade de sedimentação, o que, consequentemente gerou publicações 

de artigos científicos e uma dissertação. Porém, a aplicação prática não foi desenvolvida 

pelo fato de que após o projeto a VALE se desfez das operações de alumínio. Outro 

projeto entre a UFOP e o CTF sobre estudos fenomenológicos associados à aplicação de 

silicatos de sódio em aglomeração a frio de finos de minério de ferro, que resultou no 

desenvolvimento de um protótipo de nova pelota, também implicou em publicações de 

teses, dissertações e artigos científicos. 

 

Portanto, o processo de acumulação de capacidades tecnológicas e suas atividades 

tecnológicas associadas permitiram: (i) redução do número de falhas nas atividades de 

desenvolvimento de projetos; (ii) o desenvolvimento de teses, dissertações e artigos 

científicos; e (iii) o desenvolvimento piloto de novos produtos. Porém, o redução dos 

esforços em atividades que sustentam as capacidades inovadoras pode estar implicando 

no não desenvolvimento ou em uma menor velocidade de desenvolvimento de 

inovações (ex.: produto em desenvolvimento com fornecedor). 

 

8.4 SÍNTESE DA TRAJETÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

NA ÁREA DE PROCESSAMENTO MINERAL NO PERÍODO ENTRE 1942 A 2015 

 

Nesta Seção é realizada uma análise sintética da trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas da VALE na área de processamento mineral no período entre 

1942 e 2015. A Figura 26 apresenta de forma esquemática a trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas. O eixo horizontal representa as três fases examinadas na 

pesquisa. O eixo vertical representa os níveis de capacidade tecnológica conforme 

apresentado no Capítulo 3. No centro da Figura são exemplificadas e classificadas 

algumas atividades tecnológicas de acordo com seu nível de capacidade tecnológica 

correspondente. Já a Figura 27 demonstra a evolução das combinações de mecanismos 

de aprendizagem ao longo da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas nos 

três períodos analisados. O Quadro 49 sintetiza as evidências coletadas para 

processamento mineral em termos de evolução: (i) da trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas; (ii) das atividades tecnológicas desenvolvidas; (iii) dos 

mecanismos de aprendizagem utilizados; (iv) da condição organizacional; e (iv) das 

implicações geradas para a performance competitiva da empresa. 
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Este Capítulo demonstrou que a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas 

da VALE na área de processamento mineral progrediu de capacidades tecnológicas de 

produção básica (Nível 1) para capacidades tecnológicas de inovação de liderança 

mundial (Nível 6) a partir de uma entrada precoce em uma trajetória path creation, ou 

seja, a área inaugurou uma trajetória diferente das mapeadas pelos líderes globais. 

Porém, a partir de 2013, a trajetória culmina na possível entrada em processo de 

estagnação (lock-in). 

 

Durante o período entre 1942 e 1997 as capacidades tecnológicas da área de 

processamento mineral se aprofundaram e em menos de 30 anos a VALE já deixava de 

ser uma empresa adquirente e usuária de tecnologias, passando a ter uma posição de 

liderança na criação e aplicação de tecnologias totalmente novas para processamento 

mineral nas condições de seus bens minerais. Ou seja, a área alcançou posição de 

liderança mundial em inovação. Como suporte a essa posição, a área já utilizava, por 

exemplo, mecanismos de aprendizagem baseados em P&D e possuía centro de pesquisa 

próprio. 

 

No período entre 1998 e 2010, grande parte dos esforços da VALE estava vinculada a 

expansão da capacidade de produção de minério de ferro e pelotas, por meio de projetos 

como no Sistema Norte o Adicional 40 e o S11D e no Sistema Sul o projeto Itabiritos
31

. 

Neste momento de expansão da produção de minério de ferro, a área de engenharia teve 

papel fundamental no desenvolvimento de soluções inovadoras para ampliação e 

expansão da capacidade produtiva, como por exemplo, o processamento à umidade 

natural no Sistema Norte. Estas soluções foram baseadas em atividades de P&D, 

desenvolvimento e engenharia, testes e experimentações em parceria com fornecedores 

e universidades. Além disso, o recém-criado CTF, o CDM e os recém-adquiridos 

centros de pesquisa no Canadá realizavam atividades de P&D básico e aplicado na área 

de pelotização e processamento mineral em parceria com universidades e fornecedores. 

Também eram realizadas atividades de P&D via projetos colaborativos com a AMIRA. 

Essas atividades demonstraram que a VALE manteve sua capacidade de inovação de 

liderança mundial (Nível 6). 

 

                                                 
31

 Disponível em: <http://www.vale.com/PT/investors/Presentation-

webcasts/Presentations/PresentationDocs/130924As_perspectivas_da_mineracao_no_Brasil_PRMF.pdf> 
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Nos primeiros anos após 2010, a VALE permaneceu realizando atividades inovadoras a 

partir de desenvolvimentos baseados em engenharia, P&D aplicado e P&D básico 

principalmente com fornecedores e universidades, como por exemplo, por exemplo, 

P&D em tecnologias de concentração a seco. Isso demonstra que a VALE sustentou sua 

capacidade de inovação de liderança mundial (Nível 6). Porém diferentemente do 

período anterior, a partir de 2013, a empresa reduz mecanismos de aprendizagem de 

P&D, principalmente de longo prazo, e reduz o quadro de pesquisadores dos centros de 

pesquisa. Essas evidências indicam uma possível entrada em um processo de estagnação 

(lock-in). 
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Figura 26. Exemplos de atividades tecnológicas que moldaram a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processamento mineral 

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

Níveis de
Capacidade
Tecnológica

1940s

Básica
(Nível 1)

Avançada 
(Nível 2)

Básica
(Nível 3)

Intermediária 
(Nível 4)

Avançada 
(Nível 5)

Liderança Mundial 
(Nível 6)

Tempo

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma Condição 

Lock-in

(1998-2010) (2011-2015)

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

P
ro

d
u

çã
o

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

In
o

va
çã

o

(1942-1997)

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação 
da empresa como exportadora internacional de minério 

de ferro para uma estratégia de diversificação

Transição de estratégia de redução de custos 
(período de transição de empresa estatal para 

privada) para estratégia de diversificação e 
internacionalização

Estratégia de foco em 
ativos de classe 

mundial (minério de 
ferro) e redução de 

custos

Desenvolvimento de 
nova rota de 

processamento por 
meio de P&D para 
aproveitamento de 
itabiritos e finos e 
ultrafinos de ferro 

realizados 
internamente (CDM)

Atividades manuais de 
britagem (ainda não 
atendia de maneira 

padronizada às 
especificações)

P&D em 
nanomateriais para 
desenvolvimento 

de novos produtos 
de pelota no CTF

P&D em parceria com 
universidades e institutos de 

pesquisa no exterior para 
aproveitamento de itabiritos

Aquisição de equipamentos 
(ex.: britadores “All

Chalmers” de 60” por 80”)

Pequenas adaptações nas 
atividades de processamento 

mineral realizadas pelo 
laboratório de Itabira

P&D para melhoria de 
separação magnética de 

alta intensidade de minério 
de ferro em parceria com 

instituto de pesquisa
P&D em tecnologias 
de concentração a 

seco

Condições Organizacionais

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Figura 27. Evolução das combinações de mecanismos de aprendizagem que influenciaram a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na área de 

processamento mineral 

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s

Níveis de
Capacidade
Tecnológica

1940s

Básica
(Nível 1)

Avançada 
(Nível 2)

Básica
(Nível 3)

Intermediária 
(Nível 4)

Avançada 
(Nível 5)

Liderança Mundial 
(Nível 6)

Tempo

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma Condição 

Lock-in

(1998-2010) (2011-2015)

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

P
ro

d
u

çã
o

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

In
o

va
çã

o

(1942-1997)

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação 
da empresa como exportadora internacional de minério 

de ferro para uma estratégia de diversificação

Transição de estratégia de redução de 
custos (período de transição de 

empresa estatal para privada) para 
estratégia de diversificação e 

internacionalização

Estratégia de foco em 
ativos de classe 

mundial (minério de 
ferro) e redução de 

custos

Combinação de mecanismos de aprendizagem para 
contratação de expertise, treinamento, consultoria, 

desenvolvimento baseado em engenharia, joint-
ventures, assistência técnica, testes e 

experimentações e P&D
Arranjos organizacionais para atividades de inovação 

(ex.: criação do CDM)

Mecanismos para aquisição, assimilação e 
melhoria/criação de conhecimento para atividades de 

produção e de inovação baseadas  em 
experimentações, engenharia e P&D

Fluxos de conhecimento unidirecionais com 
fornecedores e universidades e bidirecionais com 

universidades, institutos de pesquisa e fornecedores

Manutenção da combinação 
de mecanismos de 

aprendizagem e alargamento 
dos arranjos organizacionais 

(ex.: criação do CTF)

Inclusão de mecanismos com 
fluxos de conhecimento 
bidirecionais em arranjos 

colaborativos junto a AMIRA

Redução dos esforços em 
mecanismos de aprendizagem em 
P&D para tecnologias de impacto 

disruptivo que possibilitam a 
entrada em novas trajetórias 

tecnológicas e/ou novos negócios 
(ex.: redução de esforços em P&D 
em processamento do níquel) e de 
contratação de pesquisadores (ex.: 

redução do quadro de 
pesquisadores nos centros de 

pesquisa)

Continuidade do uso 
da combinação de 
mecanismos dos 

períodos anteriores

Condições Organizacionais

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Quadro 49. Síntese da evolução da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas e de seus fatores associados na área de processamento mineral 

Período 1942-1997 1998-2010 2011-2015 

Evolução da trajetória 

de acumulação de 

capacidades 

tecnológicas 

Inicia um percurso em nível de produção básica (Nível 1) e avança 

em direção a nível de produção avançada (Nível 2). Inicia um desvio 

da trajetória dominante - inaugurando e consolidando uma tecnologia 
de impacto disruptivo (trajetória de criação) - avançando para nível 

de inovação de liderança mundial (Nível 6) 

Segue um percurso horizontal se mantendo em 

posição de liderança mundial em inovação 
(Nível 6) 

Segue um percurso horizontal se mantendo em posição de liderança mundial 

em inovação (Nível 6). Apresenta indícios de entrada em um processo de 
estagnação (condição lock-in) 

Atividades tecnológicas 

que modelaram a 

evolução da trajetória 

de acumulação de 

capacidades 

tecnológicas 

Aquisição, implementação e operação de tecnologias para 
atividades de produção com níveis de eficiência globais. 

Realização de atividades de P&D que promoveram o 

desenvolvimento de uma nova rota de processamento mineral 
(concentração eletromagnética) de impacto disruptivo. Ampliação 

das atividades de P&D para outros bens minerais, além do minério 

de ferro 

A área permanece realizando atividades de 

inovação de impacto disruptivo que permitem a 

entrada em novas trajetórias e/ou novos 
negócios para diversos bens minerais (ex.: P&D 

em nano materiais) 

Redução das atividades inovadoras baseadas em P&D em tecnologias de 
impacto disruptivo que abrem oportunidades de entrada em novas trajetórias 

e/ou novos negócios (ex.: redução de atividades de P&D em processamento 

de níquel) 

Fontes (mecanismos de 

aprendizagem) para a 

trajetória de 

acumulação de 

capacidades 

tecnológicas 

 

 

-Mecanismos de aquisição, assimilação e melhoria/criação de 

conhecimento para atividades de produção e de inovação baseadas 
em experimentações, engenharia e P&D 

-Uso de mecanismos intraorganizacionais (ex.: contratação de 

expertise e P&D) e interorganizacionais com fluxos de 
conhecimento unidirecionais com fornecedores e universidades 

(ex.: treinamentos) e bidirecionais com universidades, institutos de 

pesquisa e fornecedores (ex.: P&D para aproveitamento de 
itabiritos) 

-Combinação de mecanismos de aprendizagem para contratação de 

expertise, treinamento, consultoria, desenvolvimento baseado em 
engenharia, joint-ventures, assistência técnica, testes e 

experimentações e P&D 

-Arranjos organizacionais para atividades de inovação (ex.: criação 
do CDM) 

-Continuidade do uso de mecanismos de 

aprendizagem voltados para a aquisição, 
assimilação e melhoria/criação do 

conhecimento conforme períodos anteriores 

 
-Inclusão de mecanismos com fluxos de 

conhecimento bidirecionais em arranjos 

colaborativos junto a AMIRA 
 

-Ampliação da combinação de mecanismos de 

aprendizagem do período anterior por meio do 
uso de P&D em arranjos colaborativos e 

alargamento dos arranjos organizacionais para 

atividades de inovação (ex.: criação do CTF) 

2011-2012 
-Continuidade do uso de mecanismos de aprendizagem voltados para a 

aquisição, assimilação e melhoria/criação do conhecimento conforme 

períodos anteriores 
-Continuidade do uso de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais 

(ex.: criação de relatórios de projetos) e interorganizacionais com fluxos de 

conhecimento bidirecionais junto a fornecedores, universidades e arranjos 
colaborativos (ex.: P&D para desenvolvimento de novos produtos de 

pelota) conforme períodos anteriores 

2013-2015 
-Redução dos mecanismos de aprendizagem de P&D em tecnologias de 

impacto disruptivo que possibilitam a entrada em novas trajetórias 

tecnológicas e/ou novos negócios (ex.: P&D em processamento de níquel) e 
de contratação de pesquisadores (ex.: redução do quadro de pesquisadores 

nos centros de pesquisa) 

Condições 

organizacionais que 

influenciaram os 

esforços em 

aprendizagem 

(mecanismos) 

Transição de uma estratégia voltada para a consolidação da 

empresa como exportadora internacional de minério de ferro para 

uma estratégia de diversificação 

Transição de uma estratégia de redução de 

custos (período de transição de empresa estatal 
para privada) para uma estratégia voltada para 

a diversificação e internacionalização  

Transição de uma estratégia voltada para a diversificação e 

internacionalização para uma estratégia de foco em ativos de classe mundial 

(especialmente minério de ferro) e redução de custos 

Implicações geradas 

pela acumulação de 

capacidades 

tecnológicas para a 

performance 

competitiva 

Desenvolvimento de uma nova rota de processamento que permitiu 

o aumento da produtividade e a entrada em novos negócios (ex.: 

indústria de pelotização). Depósito de diversas patentes. 
Melhorias de desempenho operacional, ambiental e de saúde e 

segurança associadas às inovações implementadas e às aquisições 

de equipamentos 

Desenvolvimento de novos produtos (ex.: 

novas pelotas). Depósito de diversas patentes.  

Melhorias de desempenho operacional 

ambiental e de saúde e segurança associadas às 
inovações implementadas.  

Implicação para a geração de conhecimento 

para além das fronteiras da empresa (ex.: 
artigos científicos). 

Desenvolvimento de protótipos (ex.: pelota aglomerada a frio)  

Melhorias de desempenho operacional ambiental e de saúde e segurança 

associadas às inovações implementadas (ex.: redução no número de falhas 
no desenvolvimento de projetos) 

Implicações de geração de conhecimento para além das fronteiras da firma 

(ex.: publicação de teses) 
Redução de atividades inovadoras que podem implicar no não 

desenvolvimento ou redução da velocidade de desenvolvimento de 

inovações com alto grau de novidade 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
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PARTE III 

A Parte III é composta dos Capítulos 9 e 10. O Capítulo 9 discute as evidências 

coletadas e o Capítulo 10 apresenta as conclusões e implicações da pesquisa. 
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CAPÍTULO 9 

 

9. DISCUSSÕES DAS EVIDÊNCIAS 

 

Os Capítulos 6 a 8 forneceram as evidências que estão no cerne das questões abordadas 

nesta tese e foram construídos em torno das áreas tecnológicas da VALE: (i) prospecção 

e pesquisa mineral; (ii) lavra; e (iii) processamento mineral. Este Capítulo objetiva 

discutir as evidências coletadas na pesquisa. O estudo aqui apresentado examinou 

prioritariamente as variações nas trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas 

das diferentes áreas tecnológicas da VALE no período entre 1942 e 2015 e o papel dos 

mecanismos de aprendizagem para a construção dessas trajetórias.  

 

Sendo assim a Seção 9.1 retoma os fenômenos evidenciados nos Capítulos 6, 7 e 8. A 

Seção 9.2 discute as evidências geradas para responder a primeira pergunta do estudo: 

Até que ponto há variações nas trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas 

de diferentes áreas tecnológicas da VALE no período entre 1942 e 2015? A Seção 9.3 

debate as evidências da segunda pergunta da pesquisa: Até que ponto essas variações 

podem ser explicadas pela aprendizagem tecnológica? A Seção 9.4 apresenta outros 

fatores influentes do processo de acumulação de capacidades tecnológicas, 

especificamente as condições organizacionais. Por fim, a Seção 9.5 apresenta as 

implicações geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas e pelos mecanismos 

de aprendizagem para a performance competitiva da empresa.  

 

9.1 TRAJETÓRIAS DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS INTRA-

EMPRESARIAIS E O PAPEL DA APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA 

 

O desenvolvimento tecnológico da VALE combinou diferentes trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicas de alcance de posição de liderança mundial 

para cada área da empresa (i) prospecção e pesquisa mineral; (ii) lavra; e (iii) 

processamento mineral. 

 

Na área de processamento mineral dentro de um período de por volta de 30 anos, a 

VALE obteve uma transformação respeitável de sua posição em termos de 
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desenvolvimento inovativo. A empresa iniciou na década de 40 como um pequeno 

player, na periferia da exploração e produção mineral global, com atividades produtivas 

focadas em minério de ferro no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais e no final dos 

anos 1960, já desenvolvia tecnologias de impacto disruptivo que permitiram a VALE 

alcançar posição de liderança mundial em inovação e entrar na indústria de pelotização, 

também construiu as bases para a promoção da diversificação (trajetória de criação). Já 

na área de lavra observou-se uma trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas 

de alcance de posição de liderança mundial em inovação, que por um período de mais 

de 65 anos ficou estagnada em algumas atividades fundamentais de produção aquém 

dos padrões internacionais. Diferentemente das outras áreas que iniciaram suas 

atividades na VALE na década de 40, as atividades da área de prospecção e pesquisa 

mineral começaram na VALE a partir de meados da década de 60 e a área seguiu uma 

trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas de avanços contínuos até o 

alcance de posição de liderança mundial em inovação (trajetória de seguidora). A partir 

de meados de 2010, a VALE apresenta indícios de entrada em um processo de transição 

para uma condição lock-in nas três áreas tecnológicas. 

 

As diferentes trajetórias encontradas na VALE resultaram de diferentes combinações de 

mecanismos de aprendizagem que sustentaram o processo cumulativo de capacidades 

tecnológicas. Por exemplo, enquanto na área de processamento mineral já eram 

utilizados mecanismos de P&D desde a década de 60, na área de lavra, esse tipo de 

mecanismos passa a ser evidenciado somente a partir de 2010. Ademais, os sinais de 

entrada em um processo de transição para uma condição lock in nas três áreas 

tecnológicas é fundamentado na redução dos mecanismos de aprendizagem que 

sustentam a posição de liderança mundial em inovação da empresa como, por exemplo, 

enfraquecimento dos arranjos organizacionais que sustentam as atividades inovadoras 

(de caráter disruptivo); (ii) redução no quadro de expertise, envolvida em atividades 

inovadoras; (iii) redução das atividades de P&D de caráter disruptivo, e foco em 

atividades tecnológicas self-reinforcement
32

.  

 

O comportamento tecnológico identificado possui características articuladas de maneira 

particular, não sendo evidenciado na literatura de acumulação de capacidades 

                                                 
32

 Referem-se a esforços em mecanismos de aprendizagem e atividades de inovação em tecnologias 

dominantes que implicam em retornos graduais (ex.: redução de custos, aumento da produtividade) 
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tecnológicas tal articulação. Em outras palavras, as capacidades tecnológicas 

acumuladas associadas a combinações de diferentes mecanismos de aprendizagem 

parece ter operado de uma maneira peculiar que levou a variações nas trajetórias. A 

Seção 9.2 discute as variações ao longo das trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas e variações entre trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas. A 

Seção 9.3 discute os mecanismos de aprendizagem que explicam as variações nas 

trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas. 

 

9.2 TRAJETÓRIAS DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DA VALE 

 

Atendendo a primeira pergunta da pesquisa, a Seção 9.2.1 discute as variações ao longo 

da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas da área de prospecção e 

pesquisa mineral. A Seção 9.2.2 analisa as variações ao longo da trajetória de 

acumulação de capacidades tecnológicas da área de lavra. A Seção 9.2.3 discute as 

variações ao longo da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas da área de 

processamento mineral. A Seção 9.2.4 analisa as variações entre as trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicas evidenciadas nas diferentes áreas. 

 

 

9.2.1 Trajetória de Acumulação de Capacidades Tecnológicas na Área de 

Prospecção e Pesquisa Mineral: De Seguidora Tecnológica à Estagnação na 

Fronteira Internacional da Inovação (lock-in) 

 

Esta Seção objetiva demonstrar as variações que ocorreram ao longo da trajetória de 

acumulação de capacidades tecnológicas na área de prospecção e pesquisa mineral no 

período entre 1942 e 2015. Para facilitar a compreensão, a Figura 28 demonstra esta 

trajetória. Em termos de capacidade de produção, a trajetória se inicia em meados da 

década de 60 e no final da década de 70 demonstra uma mudança em sua direção, 

avançando de capacidades de produção básica (Nível 1) para capacidade de produção 

avançada (Nível 2) a partir de um percurso tecnológico já mapeado por líderes globais. 

A trajetória se mantém nesta direção até 2015. Porém em 2013, evidencia-se uma 

redução da intensidade das atividades de produção da área.  
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Em termos de capacidade de inovação, a trajetória tecnológica se inicia nos anos 80. 

Nos anos 90 demonstra uma mudança em sua direção, avançando de capacidades de 

inovação básica (Nível 3) para capacidade de inovação intermediária (Nível 4) a partir 

de um percurso tecnológico já mapeado. Nos anos 2000 modifica a direção de sua 

trajetória avançando de capacidade de inovação intermediária (Nível 4) para capacidade 

de inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6). A partir de 2013, não 

há mudança na direção da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas, porém 

evidencia-se uma redução dos esforços em atividades e mecanismos de aprendizagem 

que sustentam a capacidade de inovação de liderança mundial (Nível 6). 

 

Da perspectiva de oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e em 

novos negócios geradas pelo alcance de posição de liderança mundial, a Figura 29 

demonstra que a área de prospecção e pesquisa mineral a partir de meados dos anos 

2000, quando alcança posição de liderança mundial em inovação, amplia seus esforços 

em atividades tecnológicas de inovação de impacto disruptivo e consequentemente 

amplia seu range de oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e em 

novos negócios. Porém, esse range torna-se mais estreito à medida que a empresa reduz 

seus esforços em atividades tecnológicas de inovação de impacto disruptivo e em 

mecanismos de aprendizagem que suportam o desenvolvimento dessas atividades. Essa 

redução, acompanhada de esforços em atividades self-reinforcement tem dado indícios 

de entrada em um processo de transição para uma condição lock-in. 
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Figura 28. Trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas da área de prospecção e pesquisa mineral da VALE no período entre 1942 e 2015 
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atividades de produção 
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pesquisa mineral (ex.: redução de 

países com atividades de 

exploração geológica)

Progressão ou aprofundamento das 

capacidades tecnológicas inovadoras 

dentro da trajetória tecnológica 

dominante (ex.: P&D em metodologia de 

gradiometria gravimétrica)

Início das atividades de prospecção e 

pesquisa mineral : inicia percorrendo e 

utilizando tecnologias da trajetória 

tecnológica dominante

Capacidades tecnológicas inovadoras voltadas para 

tecnologias de impacto disruptivo que abrem 

oportunidades de entrada em novos negócios ou novas 

trajetórias tecnológicas (ex.: P&D em novas ferramentas 

e metodologias para exploração geológica)

Redução de algumas atividades e de esforços 

em mecanismos de aprendizagem que 

sustentam  as capacidades tecnológicas 

inovadoras voltadas para tecnologias de 

impacto disruptivo que abrem oportunidades 

de entrada em novos negócios ou novas 

trajetórias tecnológicas (ex.: redução de 

esforços de P&D em novas ferramentas e 

metodologias para exploração geológica)

 
 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Figura 29. Esquema representativo de esforços em atividades inovadoras de impacto disruptivo ao longo do tempo que permitem a ampliação de 

oportunidades para entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios na área de prospecção e pesquisa mineral 
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa
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Período entre 1942-1997 

Capacidade de produção: As atividades de prospecção e pesquisa mineral na VALE 

iniciaram, posteriormente ao início da operações da empresa. As atividades se iniciaram 

a partir da adoção de tecnologias já prevalecentes na indústria que possibilitaram a 

realização dos primeiros levantamentos geológicos e mineralógicos. A capacidade da 

VALE nesta época era muito restrita e a habilidade para escolher tecnologias era 

condicionada a esta limitação (ver Seção 7.1.2). Portanto, a VALE demonstrava 

capacidades de produção básica (Nível 1). A partir da década de 70, a VALE apresenta 

uma estratégia voltada para a expansão da capacidade e diversificação dos seus bens 

minerais e então intensifica suas atividades de prospecção e pesquisa mineral a partir 

principalmente da criação da Docegeo. Durante a década de 80 as tecnologias aplicadas 

pela Docegeo já eram equiparáveis às utilizadas em países com sucesso comprovado em 

exploração geológica. Portanto, em termos de direção da trajetória tecnológica para 

capacidades de produção, esta avança de capacidades de produção básica (Nível 1) para 

capacidades de produção avançada (Nível 2).  

 

Capacidade de inovação: Neste período, as tecnologias utilizadas na área, apesar de 

serem comparáveis às usadas em países de referência em exploração geológica, 

possuíam limitações frente aos condicionantes físicos e econômicos locais. A partir de 

meados da década de 70, o estoque de conhecimento já acumulado permitiu que 

atividades de pequenas adaptações das tecnologias à realidade geológica brasileira 

fossem desenvolvidas internamente (ex.: melhorias no conteúdo programático do 

método por escavações permitiu melhores interpretações geológicas). Isso demonstrava 

que a VALE havia acumulado capacidades de inovação básica (Nível 3). Ainda, neste 

período a empresa realiza atividades de modificações complexas baseadas em 

engenharia junto a fornecedores (ex.: adaptação de tecnologias de perfuração de 

petróleo que permitiram o uso da tecnologia em uma jazida de ouro). Portanto, a VALE 

já desenvolvia atividades inovadoras de nível intermediário (Nível 4) a partir do 

acúmulo de capacidades tecnológicas de maneira distribuída junto aos fornecedores. 

Portanto, em termos de direção da trajetória tecnológica para capacidades de inovação, 

esta muda a direção avançando de capacidades de inovação básica (Nível 3) para 

capacidades de inovação intermediária (Nível 4) dentro de uma trajetória tecnológica já 

mapeada por líderes globais. O estoque de conhecimento/habilidades para realização 

dessas atividades de inovação (adaptação) são armazenados inicialmente de maneira 
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interna, posteriormente começam a se demonstrar acumulados de forma distribuída 

junto aos fornecedores. 

 

Período entre 1998 e 2010 

Capacidade de produção: Similar ao período anterior, a partir dos anos 2000 a VALE 

permanece realizando esforços para aquisição de equipamentos e metodologias que se 

apresentam como as tendências tecnológicas na área de prospecção e pesquisa mineral 

no mundo (ex.: aquisição de tecnologias relacionadas à geoinformação, implantação de 

sala de realidade virtual para visualização de banco de dados em 3D). Ademais, em 

meados dos anos 2000 a empresa intensifica suas atividades de exploração mineral (em 

2003 atuava em menos de 5 países em 2010 chegou a atuar em mais de 20). Portanto, a 

empresa realizou esforços para sustentar sua capacidade de produção avançada (Nível 

2) acumulada no período anterior e manter a direção da trajetória.  

 

Capacidade de inovação: De maneira similar ao período anterior, a área permaneceu 

realizando atividades de pequenas adaptações e modificações complexas, porém, 

diferente do período anterior esses esforços se voltavam ao modelo de gestão das 

atividades de prospecção e pesquisa mineral e não para equipamentos e metodologias. 

Diferentemente do período anterior, a área realizou atividades de P&D: (i) em parceria 

com universidades e fornecedores (ex.: gradiometria gravimétrica e perfilagem gama 

gama); (ii) no centro de pesquisa no Canadá; e (iii) em projetos colaborativos com 

organizações de pesquisa cooperativa para desenvolvimento de inovações de caráter 

disruptivo (ver Seção 6.2.2). Portanto, em termos de direção da trajetória tecnológica 

para capacidades de inovação, esta muda de direção avançando de capacidades de 

inovação intermediária (Nível 4) para inovação avançada (Nível 5) e de liderança 

mundial (Nível 6). Em outras palavras a área alcança posição de liderança mundial a 

partir de uma trajetória já mapeada pelos líderes globais (path following). 

Diferentemente do período anterior, o estoque de conhecimento/habilidades é 

acumulado prioritariamente de forma distribuída junto a fornecedores, universidades e 

em arranjos colaborativos (fornecedores, competidores, universidades, institutos de 

pesquisa, etc.). 
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Período entre 2011 e 2015 

Capacidade de produção: Similar ao período anterior, são evidenciadas atividades de 

aquisição de equipamentos de ponta disponíveis no mercado (ex.: substituição de 

sondas mecânicas por sondas hidráulicas) que mantém a direção da trajetória e as 

capacidades de produção avançada (Nível 2). Porém, em oposição ao período anterior, a 

área reduz seus esforços atividades de exploração mineral tanto em termos de países de 

exploração – que passaram de mais de 20 para menos de 10 países em 3 anos - quanto 

em termos de bens minerais. 

 

Capacidade de inovação: A partir de 2013, contrário ao período anterior de intensos 

esforços no fortalecimento de capacidades tecnológicas inovadoras de maneira 

distribuída, a área demonstra uma redução das atividades que suportam as capacidades 

tecnológicas de inovação de liderança mundial (Nível 6) da área devido à redução dos 

esforços em atividades de inovação de caráter disruptivo (ex.: enxugamento do quadro 

de especialistas dos centros de pesquisa, diminuição dos investimentos em P&D de 

caráter disruptivo). Portanto, há indícios de uma possível entrada em um processo de 

transição para uma (condição lock-in) (ver Figura 28). 

 

Distribuição das capacidades tecnológicas (lócus): No período entre 1942 e 1997 

(período estatal) as capacidades tecnológicas da área de prospecção e pesquisa mineral 

foram criadas e acumuladas na subsidiária Docegeo, com algumas poucas evidências de 

distribuição de capacidades junto a fornecedores. Durante o período entre 1998 e 2010 

(pós-privatização), inicialmente as capacidades tecnológicas foram transferidas da 

Docegeo para as fronteiras da VALE. No ano de 2006, a VALE por meio da aquisição 

da Inco, incorpora profundo estoque de conhecimento na área de prospecção e pesquisa 

mineral. Além disso, neste período as capacidades tecnológicas passaram a ser criadas e 

acumuladas para além das fronteiras da empresa. As capacidades foram criadas e 

acumuladas de maneira distribuída principalmente junto a universidades e fornecedores 

e via organizações de pesquisa cooperativa (fornecedores, competidores, universidades, 

institutos de pesquisa, etc.). A partir de 2013, apesar da redução dos esforços em 

algumas atividades inovadoras, as capacidades inovadoras permanecem acumuladas de 

forma distribuída. 
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9.2.2 Trajetória de Acumulação de Capacidades Tecnológicas na área de Lavra: 

Da Acumulação Tardia de Capacidades Tecnológicas à Estagnação na Fronteira 

Internacional da Inovação (lock-in) 

 

Esta Seção objetiva demonstrar as variações que ocorreram ao longo da trajetória de 

acumulação de capacidades tecnológicas na área de lavra no período entre 1942 e 2015. 

Para facilitar a compreensão, a Figura 30 demonstra esta trajetória. Em termos de 

capacidade de produção, no início da década de 70 há uma mudança na direção da 

trajetória, avançando de capacidades de produção básica (Nível 1) para capacidade de 

produção avançada (Nível 2) a partir de um percurso tecnológico já mapeado por líderes 

globais. A trajetória se mantém nesta direção até 2015. Porém, algumas atividades 

tecnológicas permanecem aquém dos padrões internacionais de eficiência o que 

demonstra que a mudança da direção não ocorreu de forma completa.  

 

Em termos de capacidade de inovação, a trajetória tecnológica se inicia em meados dos 

anos 70. Nos anos 2000 há uma mudança em sua direção, avançando de capacidades de 

inovação básica (Nível 3) para capacidade de inovação intermediária (Nível 4) a partir 

de um percurso tecnológico já mapeado por líderes globais. Nos anos 2010, a trajetória 

modifica sua direção, avançando de capacidade de inovação intermediária (Nível 4) 

para capacidade de inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6). A 

partir de 2013, evidencia-se uma redução das atividades e esforços de aprendizagem que 

suportam as capacidades tecnológicas de inovação de liderança mundial. 

 

Da perspectiva de oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e em 

novos negócios geradas pelo alcance de posição de liderança mundial, a Figura 31 

demonstra que a área de lavra a partir dos anos 2010, quando alcança posição de 

liderança mundial em inovação, amplia seus esforços em atividades tecnológicas de 

inovação de impacto disruptivo e consequentemente amplia seu range de oportunidades 

de entrada em novas trajetórias tecnológicas e em novos negócios. Porém, esse range 

torna-se mais estreito à medida que a empresa reduz seus esforços em atividades 

tecnológicas de inovação de impacto disruptivo e em mecanismos de aprendizagem que 

suportam o desenvolvimento dessas atividades, em 2013. Essa redução, acompanhada 

de esforços em atividades self-reinforcement tem dado sinais para um possível entrada 

em um processo de transição para uma condição lock-in 
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Figura 30. Trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas da área de lavra (agregadas as funções equipamentos e processos) da VALE no período 

entre 1942 e 2015 
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Figura 31. Esquema representativo de esforços em atividades inovadoras de impacto disruptivo ao longo do tempo que permitem a ampliação de 

oportunidades para entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios na área de lavra 
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa
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Período entre 1942 e 1997 

Capacidade de produção: A área de lavra apresenta diferenças no processo de 

acumulação de capacidades tecnológicas para as funções: (i) equipamentos; e (ii) 

processos. No que tange a equipamentos, inicialmente as tecnologias empregadas eram 

de baixíssima produtividade, em geral adotavam-se equipamentos oriundos do campo. 

As decisões para equipar as minas eram limitadas, tendo em vista o elevado 

investimento necessário para adquirir os equipamentos mais adequados. A partir da 

década de 80, a VALE começa a adquirir equipamentos de lavra em consonância com 

os níveis de eficiência globais da época (ex.: caminhões de 170t Halpack e escavadeiras 

Bucyrus 280b e 295b). Dessa forma, há uma mudança da direção da trajetória 

tecnológica, avançando de capacidades de produção básica (Nível 1) para capacidades 

tecnológicas de produção avançada (Nível 2) a partir de uma trajetória tecnológica já 

mapeada pelos líderes globais. No que tange a processos, também inicialmente as 

atividades de lavra eram caracterizadas pelo uso e operação de tecnologias que 

empregavam métodos manuais de baixa produtividade, muitas vezes inadequadas para a 

nova escala de lavra estabelecida e que não correspondiam as melhores técnicas 

existentes no mundo. A partir da década de 80, a VALE começa a implementar 

metodologias em consonância com os padrões internacionais, porém algumas atividades 

permanecem aquém do padrão internacional estabelecido (ex.: escavação e desmonte de 

rochas). Portanto, há uma mudança da direção da trajetória tecnológica, avançando de 

capacidades de produção básica (Nível 1) para capacidades tecnológicas de produção 

avançada (Nível 2), porém de maneira incompleta em uma trajetória já mapeada pelos 

líderes globais.  

 

Capacidade de inovação: Neste período, na função equipamentos, a VALE começa a 

realizar pequenas adaptações e melhorias nos equipamentos por meio da área de 

manutenção (ex.: reforço no pivotamento de caminhões, e de ventoinha que refrigera a 

água do radiador, etc.). A manutenção se torna uma área estratégica para a empresa, 

visto os altos custos envolvidos na importação de peças. Sendo assim, na função 

equipamentos a área inaugura a trajetória tecnológica para capacidades de inovação 

básica (Nível 3). Essas capacidades foram acumuladas internamente na empresa. Na 

função processos não são identificadas atividades inovadoras. 
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Período entre 1998 e 2010 

Capacidade de produção: Similar ao período anterior, a VALE realizou atividades de 

aquisição e operação de equipamentos de ponta com nível global de eficiência e 

qualidade e foi pioneira no Brasil na introdução de várias técnicas e métodos 

relacionados ao processo de lavra (ver Seção 7.2.2). Portanto, houve uma manutenção 

da direção da trajetória tecnológica em capacidade de produção avançada (Nível 2), 

tanto para equipamentos quanto para processos. Porém na função processos ainda eram 

evidenciadas atividades de produção básica (Nível 1) que mantinham parte da trajetória 

nesta direção.  

 

Capacidade de inovação: Na função equipamentos, diferentemente do período anterior, 

a VALE começou a tornar mais ativa a sua participação no processo de implantação dos 

novos equipamentos realizando modificações complexas baseadas em engenharia junto 

aos fornecedores. Sendo assim, há uma mudança na direção da trajetória, avançando de 

capacidades tecnológicas de inovação básica (Nível 3) para inovação intermediária 

(Nível 4) em uma trajetória tecnológica dominante. Na função processos não foram 

identificadas atividades inovadoras. Diferentemente do período anterior, o estoque de 

capacidades tecnológicas começa a ser acumulado para além das fronteiras da empresa, 

de forma distribuída junto a fornecedores.  

 

Período entre 2011 e 2015 

Capacidade de produção: Neste período a VALE introduz diversas tecnologias 

relacionadas a processos de lavra com nível global de eficiência e qualidade, 

especialmente nas atividades até então carentes referenciadas como de capacidades de 

produção básica.  Portanto, a direção da trajetória tecnológica se torna homogênea em 

capacidade de produção avançada (Nível 2), tanto para equipamentos quanto para 

processos.  

 

Capacidade de inovação: Diferentemente do período anterior, aqui é evidenciado que as 

capacidades tecnológicas de inovação entre equipamentos e processos se tornam 

homogêneas. A VALE passa a realizar atividades de P&D em parceria com 

fornecedores e universidades (ex.: tecnologias de automação; perfuração a laser). Dessa 

forma, a direção da trajetória tecnológica avança de inovação intermediária (Nível 4) 

para inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6) a partir de uma 
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trajetória tecnológica já mapeada pelos líderes globais. Em comparação ao período 

anterior, as capacidades passam a ser acumuladas de forma mais intensa para além das 

fronteiras da empresa e com maior variação de parceiros (principalmente com 

fornecedores e universidades). Sugere-se que a empresa alcançou posição de liderança 

mundial a partir de uma trajetória já mapeada pelos líderes globais (path following), 

porém houve um atraso no aprofundamento de capacidades de produção, que pode ter 

levado a dificuldades na implantação de inovações (desenvolvidas pela empresa em 

parceria) na área (ver Seção 7.3.2).  A partir de 2013, a área demonstra uma redução dos 

esforços em atividades de inovação de caráter disruptivo e mecanismos de 

aprendizagem que sustentam as capacidades tecnológicas de inovação de liderança 

mundial (Nível 6) (ver Seção 7.3.3) (ex.: mudança do foco das atividades de P&D do 

ITV Ouro Preto).  Portanto, demonstra-se indícios de entrada em um processo de 

estagnação (condição lock-in) (ver Figura 30). 

 

Distribuição das capacidades tecnológicas (lócus): No período entre 1942 e 1997, 

quando a VALE era estatal, as capacidades tecnológicas da área de lavra foram criadas 

e acumuladas internamente, especialmente as capacidades inovadoras foram 

acumuladas na área de manutenção. Durante o período entre 1998 e 2010, quando a 

VALE já era uma empresa privada, as capacidades tecnológicas passaram a ser criadas e 

acumuladas, de maneira tímida, para além das fronteiras da VALE, particularmente em 

parceria com fornecedores. No período entre 2011 e 2015, as capacidades foram criadas 

e acumuladas de maneira colaborativa principalmente junto a fornecedores e 

universidades. Apesar da redução dos esforços em atividades e mecanismos de 

aprendizagem que sustentam a posição de liderança mundial alcançada, estas ainda 

permanecem acumuladas de forma distribuída. 

 

9.2.3 Trajetória de Acumulação de Capacidades Tecnológicas na área de 

Processamento Mineral: Do Alcance Precoce de Posição de Liderança Mundial à 

Estagnação na Fronteira Internacional da Inovação (lock-in) 

 

Esta Seção objetiva demonstrar as variações que ocorreram ao longo da trajetória de 

acumulação de capacidades tecnológicas na área de processamento mineral no período 

entre 1942 e 2015. Para facilitar a compreensão, a Figura 32 demonstra esta trajetória. 

Em termos de capacidade de produção, no primeiro período (1942-1997) há uma 
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mudança na direção da trajetória, avançando de capacidades de produção básica (Nível 

1) para capacidade de produção avançada (Nível 2) a partir de um percurso tecnológico 

já mapeado por líderes globais. Também, apesar da trajetória se manter na mesma 

direção, é introduzida uma nova tecnologia (rota de processamento) de caráter 

disruptivo às atividades de produção. 

 

Em termos de capacidade de inovação, a trajetória tecnológica se inicia com esforços 

para o desenvolvimento de novas tecnologias. Consequentemente, entre o final da 

década de 60 e início dos anos 70 a área inaugura uma nova trajetória tecnológica. 

Sendo assim, a direção da trajetória avança para capacidades de inovação de liderança 

mundial (Nível 6) que se mantém ao longo do período. Porém, a partir de 2013, 

evidencia-se uma redução dos esforços de aprendizagem e atividades que sustentam a 

capacidade de inovação de liderança mundial. 

 

Da perspectiva de oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e em 

novos negócios geradas pelo alcance de posição de liderança mundial, a Figura 33 

demonstra que a área de processamento mineral já no primeiro período de análise 

(1942-1997) amplia seus esforços em atividades tecnológicas de inovação de impacto 

disruptivo. Como consequência, a empresa desenvolve uma tecnologia de impacto 

disruptivo que inaugura uma nova trajetória tecnológica que provoca mudança nos 

negócios da empresa (adaptação de todas as usinas de beneficiamento mineral) e 

permite à entrada na indústria de pelotização. Os esforços em atividades de inovação de 

impacto disruptivo se ampliam no período entre 1998 e 2010 e consequentemente seu 

range de oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e em novos 

negócios também é ampliado. Porém, esse range torna-se mais estreito à medida que a 

empresa reduz seus esforços em atividades tecnológicas de inovação de impacto 

disruptivo e em mecanismos de aprendizagem que suportam o desenvolvimento dessas 

atividades. Essa redução, acompanhada de esforços em atividades self-reinforcement 

tem conduzido à entrada em um processo de transição para uma condição lock-in. 
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Figura 32. Trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas da área de processamento mineral da VALE no período entre 1942 e 2015 
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Figura 33. Esquema representativo de esforços em atividades inovadoras de impacto disruptivo ao longo do tempo que permitem a ampliação de 

oportunidades para entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios na área de processamento mineral 
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa
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Período entre 1942 e 1997 

Capacidade de produção: Inicialmente, as atividades de processamento mineral 

envolviam o processo de quebra de rochas de maneira manual resultando em produtos 

com granulometrias que não atendiam de forma padronizada as especificações dos 

clientes. Em meados da década de 50, a empresa realiza aquisições de equipamentos 

para modernização de suas atividades que tiveram como referência as novas tecnologias 

aplicadas em países de tradição mineira (ex.: aquisição de unidades semimóveis com 

britadores Krupp 1600x1400mm). Portanto, em termos de direção da trajetória 

tecnológica para capacidades de produção, esta avança de capacidades de produção 

básica (Nível 1) para capacidades de produção avançada (Nível 2) em uma trajetória já 

mapeada por líderes globais. Na década de 70, apesar da direção da trajetória 

tecnológica de produção se manter, é introduzida uma nova tecnologia (rota de 

processamento) de caráter disruptivo às atividades de produção. 

 

Capacidade de inovação: Neste período, houve a emergência de desenvolvimento de 

atividades inovadoras motivadas pela queda da qualidade do minério produzido pela 

VALE, às mudanças na indústria siderúrgica e à entrada da Austrália como um novo e 

forte concorrente em meados da década de 60 (reservas de Pilbara). Esses fatores 

levaram a VALE a rever seus métodos de produção, principalmente de processamento 

mineral. A VALE começou a realizar principalmente esforços em P&D para o melhor 

aproveitamento dos seus bens minerais (minério de ferro) que resultou no 

desenvolvimento de uma nova rota de concentração mineral que viabilizou como 

produto os finos e ultrafinos que se acumulavam nas minas e permitiu a entrada na 

indústria de pelotização (ver Seção 8.1.2). Além disso, a VALE também começou um 

processo de diversificação de suas áreas de atuação, o que impulsionou o 

desenvolvimento de atividades de P&D relacionadas a outros bens minerais além de 

minério de ferro. Portanto, já no primeiro período a VALE começa a realizar desvios 

qualitativos da trajetória tecnológica dominante e entre o final dos anos 60 e início dos 

anos 70, inaugura uma nova trajetória tecnológica, demonstrando sua posição de 

liderança mundial em inovação - capacidade de inovação de liderança mundial (Nível 

6). O estoque de capacidades tecnológicas foi acumulado prioritariamente internamente, 

especificamente no CDM, porém de já era evidenciado de acúmulo para além das 

fronteiras da empresa, especialmente com universidades estrangeiras e institutos de 

pesquisa locais.  
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Período entre 1998 e 2010 

Capacidade de produção: Após a incorporação da nova tecnologia desenvolvida, a 

VALE continuou realizando esforços para modernização de suas usinas por meio de 

atividades de aquisição de tecnologias de forma a garantir os padrões internacionais de 

produção que demonstram a permanência da direção da trajetória em capacidade de 

produção avançada (Nível 2). Porém, no período evidencia-se, que de maneira geral 

atividades de aquisição de tecnologias não eram suficientes para a modernização das 

usinas, sendo necessária a realização de atividades inovadoras. 

 

Capacidade de inovação: Neste período, grande parte dos esforços da VALE estava 

vinculada a expansão da capacidade de produção de minério de ferro e pelotas, por meio 

de projetos como no Sistema Norte, o S11D e no Sistema Sul o projeto Itabiritos
33

. 

Neste momento de expansão da produção de minério de ferro, a área de engenharia teve 

papel fundamental no desenvolvimento de soluções inovadoras para ampliação e 

expansão da capacidade produtiva (ex.: processamento a umidade natural). Ademais, o 

CTF, o CDM e os centros de pesquisa no Canadá realizavam atividades de P&D básico 

e aplicado na área de pelotização e processamento mineral em parceria com 

universidades e fornecedores e também via projetos colaborativos (ver Seção 7.2.2). 

Portanto, a direção da trajetória se mantém em nível de capacidade de inovação de 

liderança mundial (Nível 6). Diferentemente do período anterior, o estoque de 

conhecimento/habilidades é acumulado prioritariamente de forma distribuída junto a 

fornecedores, universidades e em arranjos colaborativos (fornecedores, competidores, 

universidades, institutos de pesquisa, etc.). 

 

Período entre 2011 e 2015 

Capacidade de inovação: Similar ao período anterior, nos primeiros anos após 2010, a 

VALE permaneceu realizando atividades inovadoras a partir de desenvolvimentos 

baseados em engenharia, P&D aplicado e P&D básico principalmente com fornecedores 

e universidades em tecnologias de impacto disruptivo (ver Seção 8.3.2). Portanto, a 

direção da trajetória tecnológica se manteve em nível de capacidade de inovação de 

liderança mundial (Nível 6). Em comparação ao período anterior, as capacidades 

permanecem acumuladas para além das fronteiras da empresa. Porém, a partir de 2013, 

                                                 
33

 Disponível em: <http://www.vale.com/PT/investors/Presentation-

webcasts/Presentations/PresentationDocs/130924As_perspectivas_da_mineracao_no_Brasil_PRMF.pdf> 
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a área demonstra uma redução dos esforços em atividades de inovação de caráter 

disruptivo dos esforços em mecanismos de aprendizagem que ajudam a sustentar as 

capacidades tecnológicas de inovação de liderança mundial (Nível 6) (ver Seção 8.3.2). 

Portanto, há indícios de uma possível entrada em um processo de estagnação (condição 

lock-in) (ver Figura 33). 

 

Distribuição das capacidades tecnológicas (lócus): No período entre 1942 e 1997, 

quando a VALE era estatal, as capacidades tecnológicas da área de processamento 

mineral foram criadas e acumuladas predominantemente no CDM (internamente), mas 

também de maneira colaborativa junto a institutos de pesquisa e clientes. Durante o 

período entre 1998 e 2010, quando a VALE já era uma empresa privada, as capacidades 

tecnológicas passaram a ser criadas e acumuladas de forma mais intensa para além das 

fronteiras da VALE. As capacidades foram criadas e acumuladas de maneira distribuída 

principalmente junto a universidades, institutos de pesquisa e fornecedores e via 

arranjos colaborativos (fornecedores, competidores, universidades, institutos de 

pesquisa, etc.). No período entre 2011 e 2015, apesar da redução dos esforços em 

atividades e mecanismos de aprendizagem que sustentam as capacidades de liderança 

mundial em inovação, estas ainda permanecem predominantemente acumuladas de 

forma distribuída. 

 

9.2.4 Variações entre as Trajetórias de Acumulação de Capacidades Tecnológicas 

da VALE 

 

As evidências dos Capítulos 6, 7 e 8 sugerem que as trajetórias de acumulação de 

capacidades tecnológicas das áreas da VALE apresentam variações ao longo das 

trajetórias e entre trajetórias. Aqui, sintetizam-se as variações entre as trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicas da VALE nas diferentes áreas: (i) prospecção e 

pesquisa mineral; (ii) lavra; e (iii) processamento mineral. 

 

Período entre 1942 e 1997 

As evidências apresentadas nesta pesquisa demonstram que os esforços de criação de 

oportunidades de novos negócios e de desenvolvimento de tecnologias disruptivas 

foram realizados primordialmente na área de processamento mineral, que logrou o 

desenvolvimento de uma nova rota de concentração mineral que permitiu a entrada na 
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indústria de pelotização. Diferentemente das outras áreas, processamento mineral já 

criava e desenvolvia capacidade tecnológica de maneira distribuída – em prospecção e 

pesquisa mineral também se iniciava a acumulação de capacidades de forma distribuída, 

porém de forma incipiente e no final do período - e já possuía arranjos organizacionais 

de suporte ao desenvolvimento de atividades inovadoras, o CDM. Sendo assim, a área 

de processamento mineral se destaca frente às outras áreas, em termos inovativos e 

alcança posição de liderança mundial em inovação – capacidade de inovação de 

liderança mundial (Nível 6).  

 

Período entre 1998 e 2010 

Neste período a área de prospecção e pesquisa mineral começa a realizar esforços para o 

desenvolvimento de tecnologias disruptivas, alcançando junto a área de processamento 

mineral posição de liderança mundial em inovação. A aquisição da empresa Inco e de 

seus centros de pesquisa acoplados tiveram contribuição primordial para o alcance dessa 

posição. Cobrindo as três áreas, em 2007 dá-se início ao desenvolvimento de um novo 

arranjo organizacional para suporte as atividades inovadoras da empresa, 

particularmente foca-se no suporte as atividades que geram impactos disruptivos. Nas 

áreas de processamento mineral e prospecção e pesquisa mineral há uma ampliação do 

acúmulo de capacidades para além das fronteiras da empresa. O estoque de 

conhecimento/habilidades passa a ser acumulado prioritariamente de forma distribuída 

junto a fornecedores, universidades e em arranjos colaborativos (fornecedores, 

competidores, universidades, institutos de pesquisa, etc.). Essa distribuição das 

capacidades é muito mais tímida na área de lavra. 

 

Período entre 2011 e 2015 

Neste período, a área de lavra inicia esforços em atividades de inovação para o 

desenvolvimento de tecnologias disruptivas alcançando, junto as áreas de 

processamento mineral e prospecção e pesquisa mineral, posição de liderança mundial 

em inovação. Porém, a partir de 2013 são evidenciados enfraquecimentos nas atividades 

de inovação que geram oportunidades de entrada em novos negócios e de 

desenvolvimento de novas trajetórias tecnológicas nas três áreas. Por exemplo, há 

enfraquecimentos dos esforços em P&D: (i) para extração e processamento mineral do 

níquel; (ii) em novas ferramentas de exploração mineral; e (iii) para desenvolvimento de 

novos produtos de pelota. Ainda, foram evidenciados: (i) enxugamento de especialistas 
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alocados nos centros de pesquisa e redução das atividades de produção na área de 

prospecção e pesquisa mineral; e (iii) mudança de foco dos arranjos organizacionais de 

suporte a inovação, de um foco para atividades de inovação em tecnologias disruptivas 

para atividades de inovação em tecnologias dominantes para redução de custos. Isso 

ocorreu tanto para o DITV quanto para os ITVs, estes últimos criados inicialmente para 

servirem de incubadores de novas empresas (ver seções 6.3.2, 7.3.3, 8.2.2). Essas 

evidências sugerem que a VALE a partir de 2013 dá indícios de entrada em um 

processo de transição para uma condição lock-in nas três áreas tecnológicas (ver Figuras 

26, 28 e 30). Corroborando Dosi (1997) este fenômeno de lock-in surgiu principalmente 

das características do aprendizado tecnológico. O Quadro 50 apresentam uma síntese 

das discussões sobre a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas na VALE 

(1942-2015). 
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Quadro 50. Síntese das discussões sobre as variações das trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas nas áreas tecnológicas da VALE (1942-2015) 
  Período entre 1942 e 1997 Período entre 1998 e 2010 Período entre 2011 e 2015 
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Prospecção e 

pesquisa 

mineral 

Inicia um percurso já mapeado por líderes globais em direção a nível 

avançado de produção (Nível 2) e para nível intermediário de 

inovação (Nível 4) 

 

A área adquire tecnologias para atividades de produção e inicia a 

realização de atividades de adaptação de tecnologias baseadas em 

engenharia para a realidade da geologia brasileira (ex.: adaptação de 

tecnologia de sondagem; adaptação do conteúdo programático e 

interpretativo do método por escavação) 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas internamente, mas também 

de maneira distribuída com fornecedores 

A direção da trajetória segue o percurso já mapeado por líderes globais 

realizando uma inflexão para níveis avançados de inovação, alcançando posição 

de liderança mundial (Nível 6) 

 

A área realiza modificações incrementais em metodologias e equipamentos 

baseadas em P&D (ex.: P&D em gradiometria gravimétrica) e realiza atividades 

de P&D em tecnologias de impacto disruptivo que abrem oportunidades de 

entrada em novas trajetórias e/ou novos negócios (ex.: P&D básico em novos 

sistemas de interpretação geológica) 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas de maneira distribuída com 

universidades, fornecedores e em arranjos colaborativos junto a AMIRA 

A trajetória segue um percurso horizontal se mantendo em posição de 

liderança mundial em inovação (Nível 6). Porém, apresenta indícios de 

entrada em um processo de estagnação (condição lock-in) 

 

Redução das atividades inovadoras baseadas em P&D em tecnologias 

de impacto disruptivo que abrem oportunidades de entrada em novas 

trajetórias e/ou novos negócios (ex.: redução de atividades de P&D em 

novas ferramentas de exploração geológica) 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas de maneira distribuída com 

universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e em arranjos 

colaborativos junto a AMIRA 

Lavra 

Inicia um percurso já mapeado por líderes globais em direção a nível 

avançado de produção (Nível 2), porém de maneira incompleta. E 

avança para nível básico de inovação (Nível 3) 

 

A área adquire tecnologias para atividades de produção e inicia a 

realização de atividades de pequenas modificações baseadas em 

experimentação operacional (ex.: adaptação do pivotamento dos 

caminhões) 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas internamente 

A direção da trajetória segue o percurso já mapeado por líderes globais 

avançando para nível intermediário de inovação (Nível 4) 

  

A área realiza atividades de adaptação baseada em engenharia em equipamentos 

(ex.: adaptação de correias suspensas) e permanece realizando atividades de 

produção aquém dos níveis globais de eficiência em processos (ex.: perfuração) 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas internamente, mas também de 

maneira distribuída com fornecedores 

A trajetória realiza um desvio para níveis avançados de inovação 

alcançando posição de liderança mundial (Nível 6). Porém, apresenta 

indícios de entrada em um processo de estagnação (condição lock-in) 

 

A área realiza modificações incrementais baseadas em P&D e realiza 

atividades de P&D em tecnologias de impacto disruptivo que abrem 

oportunidades de entrada em novas trajetórias e/ou novos negócios (ex.: 

P&D em tecnologias de automação). Porém, a partir de 2013, há 

redução das atividades inovadoras baseadas em P&D que permitem a 

geração de tecnologias de impacto disruptivo (ex.: enfraquecimento das 

atividades de P&D de longo prazo no ITV Ouro Preto) 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas de maneira distribuída com 

fornecedores e universidades 

Processamento 

mineral 

Inicia um percurso já mapeado por líderes globais em direção a nível 

avançado de produção (Nível 2). Porém, inicia um desvio da 

trajetória tecnológica dominante, inaugurando e consolidando uma 

nova trajetória tecnológica. Avança em direção a nível de inovação 

de liderança mundial (Nível 6) 

 

A área adquire tecnologias para atividades de produção e realiza 

atividades de inovação que resultaram em uma nova rota de 

processamento mineral de impacto disruptivo que permitiu a 

inauguração de uma nova trajetória tecnológica e a entrada na 

indústria de pelotização. Amplia suas atividades de inovação para 

outros bens minerais 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas internamente e também de 

maneira distribuída com universidades, institutos de pesquisa e 

clientes 

A trajetória segue um percurso horizontal se mantendo em posição de liderança 

mundial em inovação (Nível 6) 

 

A área permanece realizando atividades de inovação de impacto disruptivo que 

permitem a entrada em novas trajetórias e/ou novos negócios para diversos bens 

minerais (ex.: P&D em nano materiais) 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas de maneira distribuída com 

universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e em arranjos colaborativos 

junto a AMIRA 

A trajetória segue um percurso horizontal se mantendo em posição de 

liderança mundial em inovação (Nível 6). Porém, apresenta indícios de 

entrada em um processo de estagnação (condição lock-in) 

 

Redução das atividades inovadoras baseadas em P&D em tecnologias 

de impacto disruptivo que abrem oportunidades de entrada em novas 

trajetórias e/ou novos negócios (ex.: redução de atividades de P&D em 

processamento de níquel) 

 

Acumulação de capacidades tecnológicas de maneira distribuída com 

universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e em arranjos 

colaborativos junto a AMIRA 

Variações entre 

trajetórias de 

acumulação de 

capacidades 

tecnológicas 

As áreas de lavra e prospecção e pesquisa mineral realizam 

atividades inovadoras na trajetória tecnológica dominante. A área 

de lavra se mantém realizando algumas atividades de produção 

aquém dos níveis globais de eficiência 

 

Realização, na área de processamento mineral, de desvio da 

trajetória tecnológica dominante inaugurando uma nova trajetória 

tecnológica 

A área de lavra se mantém realizando algumas atividades de produção aquém 

dos níveis globais de eficiência e realiza atividades de inovação (adaptações 

complexas) 

 

A área de prospecção e pesquisa mineral alcança posição de liderança 

mundial em inovação e a área de processamento mineral mantém a mesma 

posição de liderança já alcançada  

A área de lavra alcança posição de liderança mundial, equiparando-se 

as áreas de processamento mineral e prospecção e pesquisa mineral 

 

Redução de atividades inovadoras em tecnologias disruptivas que 

abrem oportunidades de entrada em novos negócios e/ou em novas 

trajetórias tecnológicas nas três áreas tecnológicas, evidenciando 

indícios de entrada em um processo de estagnação (condição lock-in) 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa 
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9.3 O PAPEL DOS MECANISMOS DE APRENDIZAGEM NA VARIAÇÃO DAS 

TRAJETÓRIAS DE ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DA VALE 

 

Esta Seção analisa como a aprendizagem tecnológica influenciou as variações nas 

trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas. A acumulação de capacidades 

tecnológicas de diferentes níveis envolveu uma combinação de mecanismos de 

aprendizagem com características distintas em termos de tipo de mecanismo de 

aprendizagem, variedade, parceiros, direção e origem dos fluxos de conhecimento 

envolvidos nos mecanismos de aprendizagem utilizados e seus impactos na construção 

de capacidades tecnológicas. A Seção 9.3.1 discute o papel da aprendizagem na 

acumulação de capacidades tecnológicas na área de prospecção e pesquisa mineral. A 

Seção 9.3.2 analisa o papel da aprendizagem na acumulação de capacidades 

tecnológicas na área de lavra. A Seção 9.3.3 discute o papel da aprendizagem na 

acumulação de capacidades tecnológicas na área de processamento mineral. O Quadro 

51 apresenta uma síntese das discussões sobre o papel da aprendizagem tecnológica nas 

variações das trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas das áreas 

tecnológicas da VALE.   

 

9.3.1 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Trajetória de Acumulação 

de Capacidades Tecnológicas na Área de Prospecção e Pesquisa Mineral 

 

A discussão do papel dos mecanismos de aprendizagem no processo de acumulação das 

capacidades tecnológicas da área de prospecção e pesquisa mineral é realizada a seguir 

(para mais detalhes ver Capítulo 6).  

 

Período entre 1942 e 1997  

Neste período em termos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais a VALE 

criou arranjos organizacionais para suportar as atividades de prospecção e pesquisa 

mineral. Inicialmente criou o Departamento de Geologia e Engenharia de Minas, 

posteriormente buscando um arranjo que suportasse o aumento das atividades de 

prospecção e pesquisa mineral, extinguiu o Departamento e criou a subsidiária Docegeo 

e laboratórios de análises químicas. Além disso, a empresa utilizou mecanismos de 

aprendizagem intraorganizacionais baseados em treinamentos internos e criação de 

grupos de apoio internos para integração de conhecimentos de diferentes áreas como 
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geologia econômica, geoestatística, geofísica, etc. para construção de uma estrutura 

técnico-científica às atividades de prospecção e pesquisa mineral.  

 

Em termos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, até a década de 70, a 

empresa realizou: (i) contratação de expertise de profissionais formados das recém-

criadas no Brasil Escolas de Geologia e de profissionais brasileiros com experiência em 

empresas do exterior; (ii) treinamentos junto aos consultores contratados; (iii) visitas 

técnicas a minas de competidores; (iv) contratação de consultorias, em sua maioria do 

exterior; e (v) participação em eventos como seminários, congressos, etc. sobre geologia 

e exploração mineral nacionais. Estes mecanismos envolviam fluxos de conhecimento 

unidirecionais dos parceiros para a VALE. Os principais parceiros foram universidades 

e fornecedores. 

 

A partir de meados da década de 70, a empresa intensifica e amplia os mecanismos de 

aprendizagem interorganizacionais utilizados. Enquanto antes da década de 80 alguns 

poucos técnicos eram envolvidos em treinamentos, visitas técnicas e participação em 

seminários, a partir da década de 80 o índice de participação chegou a 90%. Além disso, 

a participação em eventos passa a ser realizada não só no Brasil, mas também no 

exterior. Além disso, são iniciados mecanismos interorganizacionais baseados em (i) 

cursos de curta duração em universidades e órgãos da indústria no Brasil; (ii) cursos de 

longa duração (pós-graduação) no Brasil e no exterior; e (iii) desenvolvimento e 

engenharia junto aos fornecedores. Com exceção deste último que envolveu fluxos de 

conhecimento bidirecionais, os demais mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais se davam de maneira unidirecional do parceiro para a VALE. Os 

principais parceiros foram universidades e fornecedores. 

 

A combinação dos mecanismos descritos contribuiu para que a área, em termos de 

capacidade de produção, acumulasse e avançasse de capacidade de produção básica 

(Nível 1) para produção avançada (Nível 2) e em termos de capacidade de inovação 

acumulasse e avançasse de capacidade de inovação básica (Nível 3) para inovação 

intermediária (Nível 4). 
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Período entre 1998 e 2010 

Neste período a VALE aprimora a combinação de mecanismos de aprendizagem 

utilizados. Eles se apresentam mais complexos que no período anterior, com um 

aumento no número de parceiros envolvidos e onde o papel da VALE é mais ativo na 

utilização dos mecanismos. 

 

Em termos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais a VALE realiza 

modificações nos arranjos organizacionais que sustentam as atividades tecnológicas. O 

arranjo baseado na Docegeo foi excluído e as atividades passaram a ser realizadas a 

partir de um arranjo interno à VALE. Além disso, no ano de 2006 a VALE, por meio da 

aquisição da Inco, incorpora outros arranjos organizacionais baseados em centros de 

pesquisa no Canadá (até então pertencentes à Inco). Além disso, a VALE criou o DITV, 

para expandir fronteiras de pesquisa tecnológica conduzidas pela empresa até o 

momento. A partir dos centros de pesquisa adquiridos a VALE passou a utilizar 

mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais baseados em P&D básico e aplicado 

em metodologias e ferramentas para exploração geológica, mecanismos estes não 

evidenciados no período anterior. 

 

Em termos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais a VALE realiza (i) 

treinamentos; (ii) auditorias; (iii) consultorias; e (iv) cursos de longa duração (pós-

graduação) principalmente no exterior. Estes mecanismos são envolvidos 

principalmente por fluxos de conhecimento unidirecionais dos parceiros (fornecedores e 

universidades) para a VALE.  

 

Diferentemente do período anterior, a área passou a utilizar mecanismo 

interorganizacionais baseados em P&D básico e aplicado junto a fornecedores e 

universidades e via projetos colaborativos junto a AMIRA (ex.: desenvolvimento e 

aplicação da gradiometria gravimétrica e perfilagem gama gama). Estes mecanismos 

envolveram fluxos de conhecimento bidirecionais entre os parceiros e a VALE. 

 

O aprimoramento dos mecanismos de aprendizagem comparando-se com o período 

anterior, contribuiu para que a área, em termos de capacidade de produção, sustentasse 

sua capacidade de produção avançada (Nível 2) e em termos de capacidade de inovação 
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aprofundasse suas capacidades para inovação avançada (Nível 5) e inovação de 

liderança mundial (Nível 6). 

 

Período a partir de 2010 

De maneira similar ao período anterior, a VALE segue realizando a mesma combinação 

de mecanismos de aprendizagem, com exceção de mecanismos intraorganizacionais 

baseados na criação de manuais de procedimentos para codificação do conhecimento. 

Inclusive foi relatado que devido à falta deles ocorreram perdas de conhecimento 

relevantes para a empresa. Porém, apesar da VALE permanecer utilizando a 

combinação de mecanismos do período anterior, foi evidenciado redução dos esforços 

em mecanismos de aprendizagem interorganizacionais como treinamentos junto a 

universidades e P&D básico e aplicado. Foram reduzidos investimentos em P&D e 

houveram reduções no quadro de especialistas, especialmente nos centros de pesquisa 

internos.  

 

Embora não seja evidenciado um retrocesso nos níveis de capacidades tecnológicas 

acumulados, é possível inferir que há uma redução nos esforços de aprendizagem que 

sustentam a capacidade de inovação de posição de liderança mundial (Nível 6) na área 

de prospecção e pesquisa mineral que pode estar conduzindo a um processo de 

estagnação (condição lock-in). 

 

 

9.3.2 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Trajetória de Acumulação 

de Capacidades Tecnológicas na Área de Lavra 

 

A discussão do papel dos mecanismos de aprendizagem no processo de acumulação das 

capacidades tecnológicas da área de lavra é realizada a seguir (para mais detalhes ver 

Capítulo 7).  

 

Período entre 1942 e 1997 

Quando do início de suas atividades, a VALE realizou esforços em mecanismos de 

aprendizagem intraorganizacionais baseados: (i) na própria execução das atividades 

(learning by doing); (ii) no uso dos equipamentos (learning by using); e (iii) em 

treinamentos onde inicialmente utilizava-se o método onde “uns iam ensinando os 

outros” e, posteriormente por meio da criação da área de Desenvolvimento de Pessoal 
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passou a realizar treinamentos formais. Em termos de arranjos organizacionais a VALE 

realizou esforços na construção e ampliação da área de manutenção.  

 

Em relação aos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais a base de 

conhecimento foi criada a partir da contratação de mão de obra, que inicialmente não 

era qualificada, em sua maioria advinda do campo. Vinte anos mais tarde, na década de 

60, a empresa iniciava a contratação dos primeiros técnicos. Posteriormente, na década 

de 80, realizava programas de capacitação operacional, onde o objetivo era a 

contratação de engenheiros para o Sistema Norte, em geral de universidades como 

UFOP e UFMG. Da contratação, esses engenheiros realizavam treinamentos por cerca 

de um ano nas operações do Sistema Sul e posteriormente eram alocados no Sistema 

Norte. Além disso, os empregados participavam de seminários e congressos de 

mineração, visitas a minas de competidores e de cursos ministrados por professores das 

universidades brasileiras e de consultores estrangeiros. No início das operações da 

VALE também foram evidenciados mecanismos interorganizacionais de consultoria e 

assistência técnica de fornecedores. Os mecanismos interorganizacionais eram 

envolvidos por fluxos de conhecimento unidirecionais dos parceiros (principalmente 

universidades e fornecedores) para a VALE.  

 

A combinação dos mecanismos de aprendizagem utilizados contribuiu para que a área 

de lavra acumulasse capacidades tecnológicas de produção avançada (Nível 2) na 

função equipamentos e processos, neste último de maneira incompleta e de inovação 

básica (Nível 3) na função equipamentos. 

 

Período entre 1998 e 2010 

No que tange a mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais, a VALE realizou 

treinamentos internos, também foram evidenciados workshops para compartilhamento 

de informações e, em termos de arranjos organizacionais, criou-se o DITV, para 

expandir as atividades de pesquisa tecnológica conduzidas pela empresa até o momento.  

 

Assim como no período anterior, mecanismos interorganizacionais em parceria com 

fornecedores para treinamento, testes e experimentações e assistência técnica 

continuaram sendo utilizados associados à aquisição de novos equipamentos de grande 

porte. Também foram evidenciados treinamentos junto a universidades e consultorias 
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junto a fornecedores. Estes mecanismos eram envolvidos predominantemente por fluxos 

de conhecimento unidirecionais dos parceiros para a VALE. 

 

Além disso, diferentemente do período anterior, a VALE começa a demonstrar um 

papel mais ativo na utilização dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais. 

Começam a ser utilizados mecanismos de aprendizagem de desenvolvimento e 

engenharia envolvidos por fluxos de conhecimento bidirecionais. Essa combinação de 

mecanismos de aprendizagem permitiu que a VALE aprofundasse, na função 

equipamentos, suas capacidades tecnológicas de inovação básica (Nível 3) para 

inovação intermediária (Nível 4) e sustentasse as capacidades tecnológicas de produção 

avançada (Nível 2) já acumuladas no período interior.  

 

Período entre 2011 e 2015 

Inicialmente, neste período a VALE amplia a combinação de mecanismos de 

aprendizagem utilizados. Também, eles se apresentam mais complexos que no período 

anterior, onde o papel da VALE é ainda mais ativo na utilização dos mecanismos.  

 

Em termos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais foram evidenciados 

workshops, treinamentos, seminários internos, e a criação de arranjos organizacionais – 

ITV Belém e o ITV Ouro Preto. Em relação aos mecanismos interorganizacionais foram 

utilizados treinamentos com fornecedores e universidades onde os fluxos de 

conhecimento envolvidos eram unidirecionais do parceiro para a VALE. Também 

foram evidenciados mecanismos baseados em assistência técnica, consultoria, testes e 

experimentações, desenvolvimento e engenharia, P&D aplicado e P&D básico em 

parceria com universidades e fornecedores. Os dois últimos não evidenciados no 

período anterior. Estes mecanismos envolveram fluxos de conhecimento bidirecionais, 

fluxos estes pouco evidenciados no período anterior. Esta combinação de mecanismos 

de aprendizagem corroborou o aprofundamento de capacidades tecnológicas de para 

inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6).  

 

Porém, a partir de 2013 foram evidenciados ineficiências no ciclo de aprendizagem da 

empresa, particularmente na implementação das inovações geradas pelas capacidades 

tecnológicas acumuladas. Também foram evidenciadas reduções de mecanismos de 

aprendizagem relacionados a P&D de longo prazo e enfraquecimento dos arranjos 
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organizacionais que suportam essas atividades (ver Seção 7.3.3). Essas evidências dão 

indícios de uma possível entrada em um processo de estagnação (lock-in) (ver Figura 

29). 

 

9.3.3 O Papel dos Mecanismos de Aprendizagem na Trajetória de Acumulação 

de Capacidades Tecnológicas na Área de Processamento Mineral 

 

A discussão do papel dos mecanismos de aprendizagem no processo de acumulação das 

capacidades tecnológicas da área de processamento mineral é realizada a seguir (para 

mais detalhes ver Capítulo 8).  

 

Período entre 1942 e 1997 

Quando do início de suas atividades, a VALE realizou esforços em mecanismos de 

aprendizagem intraorganizacionais baseados em learning by doing e treinamentos 

internos. Em termos de arranjos organizacionais, a VALE também criou internamente 

laboratórios junto às operações para garantia da qualidade do minério processado, o 

centro de pesquisa CDM e a empresa Siderúrgica Vatu - que em poucos anos foi extinta 

- para o desenvolvimento de esforços relacionados a P&D interno na área de 

processamento mineral. 

 

Em termos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais a VALE realizou: (i) a 

contratação de consultorias estrangeiras; (ii) P&D com universidades e institutos de 

pesquisa nacionais e estrangeiros; e (iii) testes em laboratórios internacionais e visitas 

técnicas a competidores internacionais. A combinação de mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais e interorganizacionais permitiu que a VALE acumulasse 

capacidades tecnológicas de produção avançada (Nível 2) e de inovação de liderança 

mundial (Nível 6). 

 

Período entre 1998 e 2010 

Em termos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais, a VALE ampliou e 

modificou os seus arranjos que suportavam as atividades inovadoras. Neste sentido, 

houve: (i) a centralização das atividades de planejamento e desenvolvimento de ferrosos 

(engenharia), em uma única área para todas as operações de ferrosos da VALE no 

mundo; (ii) a criação de um novo centro de pesquisa, o CTF; (iii) a incorporação de 
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centros de pesquisa no Canadá, devido a incorporação da empresa Inco; e (iv) a criação 

do DITV, que surge para superar os padrões consagrados de excelência em P&D e 

expandir fronteiras de pesquisa tecnológica conduzidas pela empresa até o momento. 

 

Em termos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, foram evidenciadas 

trocas de conhecimento informais, treinamentos, consultorias e assistências técnicas, 

testes e experimentações junto a fornecedores, universidades e institutos de pesquisa, 

onde os fluxos de conhecimento eram predominantemente unidirecionais do parceiro 

para a VALE. A VALE, comparado ao período anterior, intensificou os esforços que 

envolvem fluxos de conhecimento bidirecionais como P&D com universidades, 

institutos de pesquisa e fornecedores e esforços em desenvolvimento e engenharia com 

fornecedores. A combinação dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais e 

interorganizacionais contribuiu para que a empresa sustentasse sua capacidade de 

produção avançada (Nível 2) e de inovação de liderança mundial (Nível 6). 

 

Período entre 2011 e 2015 

A partir de 2010, diferentemente do período anterior, são evidenciados esforços em 

mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais para codificação conhecimento 

como, por exemplo, criação de manuais de procedimentos e criação de grupos de 

melhoria contínua.  

 

No que tange a mecanismos de aprendizagem interorganizacionais foram evidenciados 

treinamentos, consultoria e assistência técnica com universidades e fornecedores onde 

os fluxos de conhecimento envolvidos eram predominantemente unidirecionais do 

parceiro para a VALE. Também foram utilizados mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais de testes e experimentações, P&D aplicado e P&D básico em 

parceria com universidades e fornecedores. Estes mecanismos envolveram fluxos de 

conhecimento bidirecionais. Sendo assim, em termos de mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais, a VALE continuou utilizando mecanismos similares ao período 

anterior. Porém, a partir de 2010 começaram a ser evidenciados enfraquecimentos nos 

mecanismos de aprendizagem baseados em P&D como, por exemplo, redução nos 

esforços de P&D em processamento mineral do níquel e de esforços de P&D para o 

desenvolvimento de novos produtos no CTF. 
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9.3.4 Variações nas Combinações de Mecanismos de Aprendizagem Tecnológica 

utilizados entre e ao longo das diferentes Trajetórias de Acumulação de 

Capacidades Tecnológicas da VALE 

 

As evidências apresentadas nos Capítulos 6, 7 e 8 desta pesquisa sugerem que: (i) a área 

de processamento mineral desde o início de suas atividades buscou aprimorar com 

velocidade seus mecanismos de aprendizagem o que pode ter contribuído para o 

aprofundamento de suas capacidades tecnológicas, alcançando posição de liderança 

mundial em inovação já no final dos anos 60; (ii) a área de lavra aprimorou seus 

mecanismos de aprendizagem de forma mais lenta, o que pode ter corroborado uma 

acumulação de capacidades tecnológicas tardia. Somente a partir de 2010 a área 

alcançou posição de liderança mundial em inovação; e (iii) a área de prospecção e 

pesquisa mineral também buscou aprimorar seus esforços em mecanismos de 

aprendizagem, porém de forma mais lenta que a área de processamento mineral o que 

pode ter influenciado o alcance de posição de liderança mundial em inovação em 

meados dos anos 2000.  

 

Em outras palavras, percebe-se que ocorreu uma heterogeneidade de uso de 

combinações de mecanismos de aprendizagem entre as áreas tecnológicas. Por exemplo, 

mecanismos de aprendizagem baseados em P&D em parceria foram evidenciados na 

área de processamento mineral desde o primeiro período de análise (1942-1997). Este 

mesmo tipo de mecanismo, na área de prospecção e pesquisa mineral, só foi 

evidenciado no segundo período de análise (1998-2010) e, na área de lavra somente a 

partir do terceiro período de análise (2011-2015). 

 

Porém, a partir de 2013, nas três áreas é evidenciado uma redução dos mecanismos de 

aprendizagem que suportam as atividades inovadoras da empresa. Por exemplo, redução 

do uso de mecanismos de aprendizagem relacionados a P&D que possibilitam gerar 

impacto disruptivo e abrem oportunidades de entrada em novos negócios e/ou trajetórias 

tecnológicas e enfraquecimento dos arranjos organizacionais que suportam as atividades 

inovadoras. 

 

Em conclusão, a pesquisa evidenciou quatro combinações de mecanismos de 

aprendizagem que podem ter influenciado os diferentes movimentos (direções) das 
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trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas da VALE, nos diferentes 

períodos de tempo analisados. A Figura 34 esquematiza a relação entre as combinações 

de mecanismos de aprendizagem e as variações das trajetórias de acumulação de 

capacidades tecnológicas. 

 

Combinações de Mecanismos Tipo I: Destaca-se a ausência de mecanismos de 

aprendizagem envolvidos por fluxos de conhecimento bidirecionais; presença de 

mecanismos de aquisição, assimilação e melhoria/criação de conhecimentos para 

atividades de produção e de inovação baseadas em experimentações. Presença de 

arranjos organizacionais de suporte para produção e/ou adaptações. Contribuem para 

acumulação de capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1), de produção 

avançada (Nível 2) e de inovação básica (Nível 3). 

 

Combinação de Mecanismos Tipo II: Presença de fluxos de conhecimento 

bidirecionais com número limitado de parceiros, estes em geral, fornecedores; presença 

de mecanismos de aquisição, assimilação e melhoria/criação de conhecimentos para 

atividades de produção e de inovação baseadas em experimentações e engenharia. 

Presença de arranjos organizacionais de suporte para produção e/ou adaptações. 

Contribuem para acumulação de capacidades tecnológicas de produção básica (Nível 1), 

de produção avançada (Nível 2), de inovação básica (Nível 3) e intermediária (Nível 4). 

 

Combinação de Mecanismos Tipo III: Presença de fluxos de conhecimento 

bidirecionais com diversos parceiros; presença de mecanismos de aquisição, assimilação 

e melhoria/criação de conhecimentos para atividades de produção e de inovação 

baseadas em experimentações, engenharia e P&D. Presença de arranjos organizacionais 

de suporte para P&D. Contribuem para acumulação de capacidades tecnológicas de 

produção básica (Nível 1), de produção avançada (Nível 2), de inovação básica (Nível 

3), intermediária (Nível 4), avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6). 

 

Combinação de Mecanismos Tipo IV: Pouco uso ou não utilização de mecanismos de 

aprendizagem relacionados a tecnologias de impacto disruptivo que geram 

oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios. 
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Em outras palavras, quando a combinação de mecanismos se demonstrava do Tipo I a 

trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas se direcionava para níveis de 

produção e de inovação básica. Quando da presença da combinação de mecanismos do 

Tipo II, a direção da trajetória se encontrava entre níveis de inovação básica (Nível 3) e 

intermediária (Nível 4). À medida que as áreas tecnológicas apresentavam combinação 

de mecanismos de aprendizagem do Tipo III, as trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas se direcionavam para posição de liderança mundial em inovação. Quando da 

presença conjunta da combinação de mecanismos do Tipo III com o Tipo IV – este último 

caracterizado por pouco uso ou não utilização de mecanismos de aprendizagem 

relacionados a tecnologias de impacto disruptivo que geram oportunidades de entrada 

em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios – evidenciou-se uma possível 

entrada em um processo de estagnação (lock-in). 
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Figura 34. Tipos de combinações de mecanismos de aprendizagem e seu papel nas variações ao 

longo e entre trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas 

Combinações de Mecanismos 
do Tipo III

-Fluxos de conhecimento 
bidirecionais com diversos 

parceiros
-Arranjos organizacionais para 

P&D (CDM)
-Aquisição, assimilação e 

melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades 

de produção e de inovação 
baseadas em experimentações, 

engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do Tipo III
-Fluxos de conhecimento bidirecionais com 

diversos parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D (ITVs)

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e de 

inovação baseadas em experimentações, 
engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do 
Tipo III

-Fluxos de conhecimento 
bidirecionais com diversos 

parceiros
-Arranjos organizacionais para 
P&D (centros de pesquisa no 

Canadá)
-Aquisição, assimilação e 

melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de 
produção e de inovação baseadas 
em experimentações, engenharia 

e P&D

1942-1997 1998-2010 2011-2015

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
estagnação 
(lock-in)

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
estagnação 

(lock-in)

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
estagnação 

(lock-in)

Combinações de Mecanismos do Tipo III
-Fluxos de conhecimento bidirecionais com 

diversos parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e 
de inovação baseadas em experimentações, 

engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do Tipo III
-Fluxos de conhecimento bidirecionais 

com diversos parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D 

-Aquisição, assimilação e 
melhoria/criação de conhecimento  para 

atividades de produção e de inovação 
baseadas em experimentações, 

engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do Tipo III
-Fluxos de conhecimento bidirecionais com 

diversos parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e 
de inovação baseadas em experimentações, 

engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do 
Tipo IV

Redução ou não utilização 
mecanismo de aprendizagem 
relacionados a tecnologias de 
impacto disruptivo que geram 
oportunidades de entrada em 
novas trajetórias tecnológicas 

e/ou em novos negócios

Combinações de Mecanismos do Tipo IV
Redução ou não utilização mecanismo de 

aprendizagem relacionados a tecnologias de 
impacto disruptivo que geram oportunidades 
de entrada em novas trajetórias tecnológicas 

e/ou em novos negócios

Combinações de Mecanismos do Tipo IV
Redução ou não utilização mecanismo de 

aprendizagem relacionados a tecnologias de 
impacto disruptivo que geram oportunidades 
de entrada em novas trajetórias tecnológicas 

e/ou em novos negócios

Combinações de Mecanismos do Tipo II
-Fluxos de conhecimento bidirecionais com 

poucos parceiros (fornecedores)
-Arranjos organizacionais para produção e/ou 

adaptações (Docegeo)
-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e 
de inovação baseadas em experimentações e 

engenharia

Combinações de Mecanismos do Tipo II
-Fluxos de conhecimento bidirecionais 
com poucos parceiros (fornecedores)

-Arranjos organizacionais para produção 
e/ou adaptações (área de manutenção)

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação 
de conhecimento  para atividades de 
produção e de inovação baseadas em 

experimentações e engenharia

Combinações de Mecanismos do Tipo I
-Ausência de fluxos de conhecimento bidirecionais 

-Arranjos organizacionais para produção e/ou 
adaptações (área de manutenção)

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e de 

inovação baseadas em experimentações

Processamento
Mineral

Lavra

Prospecção e Pesquisa 
Mineral

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 
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Quadro 51. Síntese das discussões sobre o papel da aprendizagem na variação das trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas da VALE 
Áreas 

Tecnológicas 
1942-1997 1998-2010 2011-2015 

Prospecção e 

Pesquisa Mineral 

-Mecanismos de aquisição, assimilação e melhoria/criação de 

conhecimento para atividades de produção e de inovação baseadas em 

experimentações e engenharia 

-Uso de mecanismos intraorganizacionais (ex.: treinamentos internos) e 

interorganizacionais com fluxos de conhecimento unidirecionais dos 

fornecedores e universidades (ex.: consultorias, participação em 

eventos), mas também bidirecionais com fornecedores (ex.: 

desenvolvimento e engenharia) 

-Combinação de mecanismos de contratação de expertise, treinamento 

(visitas técnicas, cursos de pós-graduação, participação em eventos, 

circulação de publicações), consultoria, de experimentação operacional, 

desenvolvimento baseado em engenharia 

-Arranjos organizacionais para atividades de produção e/ou adaptação 

(ex.: criação da Docegeo) 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para o 

acúmulo de capacidades de produção básica (Nível 1), avançada (Nível 

2) e de inovação Básica (Nível 3) e intermediária (Nível 4) 

-Inclusão de mecanismos para aquisição, assimilação e 

melhoria/criação do conhecimento para atividades de inovação 

baseadas em P&D 

 

-Inclusão de mecanismos interorganizacionais com fluxos de 

conhecimento bidirecionais junto a fornecedores, universidades e 

arranjos colaborativos junto a AMIRA (ex.: projeto colaborativo 

baseado em P&D para construção de algoritmos de inversão 3D EM) 

-Ampliação da combinação de mecanismos de aprendizagem por 

meio do uso de P&D básico e aplicado para modificações 

incrementais e em tecnologias de impacto disruptivo 

-Mudanças nos arranjos organizacionais (ex.: extinção da Docegeo) e 

criação de arranjos organizacionais para atividades de inovação (ex.: 

centros de pesquisa adquiridos com a Inco, criação do DITV) 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para o 

acúmulo de capacidades de inovação avançada (Nível 5) e de 

liderança mundial (Nível 6) 

2011-2012 

-Continuidade do uso de mecanismos para a aquisição, assimilação e melhoria/criação do 

conhecimento para atividades de inovação baseadas em P&D 

-Continuidade do uso de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ex.: criação de 

relatórios de projetos) e interorganizacionais com fluxos de conhecimento bidirecionais junto 

a fornecedores, universidades e arranjos colaborativos junto a AMIRA (ex.: P&D sobre 

modelos prospectivos para minério de ferro em parceria com universidades) 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para a sustentação das capacidades 

acumuladas nos períodos anteriores. 

 

2013-2015 

-Redução dos mecanismos de aprendizagem de P&D em tecnologias de impacto disruptivo 

que possibilitam a entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios (ex.: P&D 

em novas ferramentas de exploração geológica) e de contratação de pesquisadores (ex.: 

redução do quadro de pesquisadores nos centros de pesquisa) 

  A redução dos mecanismos de aprendizagem tem gerado indícios de entrada em um processo 

de estagnação (lock-in) 

Lavra 

-Mecanismos para aquisição, assimilação e melhoria/criação de 

conhecimento para atividades de produção e de inovação baseadas em 

experimentações 

 

-Uso de mecanismos intraorganizacionais (ex.: experimentação 

operacional) e interorganizacionais com fluxos de conhecimento 

unidirecionais dos fornecedores e universidades para a empresa (ex.: 

treinamentos) 

 

-Combinação de mecanismos de contratação de expertise, treinamento, 

consultoria e assistência técnica e experimentação operacional 

-Arranjos organizacionais para atividades de adaptação (ex.: criação da 

área de manutenção de equipamentos) 

 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para o 

acúmulo de capacidades de produção básica (Nível 1), avançada (Nível 

2) e de inovação básica (Nível 3) 

-Inclusão de mecanismos de aprendizagem para aquisição, 

assimilação e melhoria/criação de conhecimento para atividades de 

inovação baseadas em engenharia 

 

-Inclusão de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais com 

fluxos de conhecimento bidirecionais com fornecedores (ex.: 

desenvolvimento e engenharia) 

 

-Ampliação da combinação de mecanismos de aprendizagem por 

meio do uso de mecanismos de desenvolvimento e engenharia  

-Ampliação dos arranjos organizacionais para atividades de inovação 

(ex.: criação do DITV) 

 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para o 

acúmulo de capacidades de inovação intermediária (Nível 4) 

 

2011- 2012 

-Inclusão de mecanismos de aprendizagem para a aquisição, assimilação e melhoria/criação do 

conhecimento para atividades de inovação baseadas em P&D 

-Inclusão de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais com fluxos de conhecimento 

bidirecionais junto a fornecedores e universidades 

- Ampliação da combinação de mecanismos de aprendizagem utilizados no período anterior 

por meio do uso de mecanismos de P&D (ex.: P&D em sistema a laser para perfuração de 

rochas) 

-Ampliação dos arranjos organizacionais para atividades de inovação (ex.: criação do ITV 

Ouro Preto) 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para o acúmulo de capacidades de 

inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6).   

2013- 2015 

-Redução dos mecanismos de aprendizagem de P&D em tecnologias de impacto disruptivo 

que possibilitam a entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios (ex.: 

enfraquecimento de P&D de longo prazo no ITV Ouro Preto) 

A redução dos mecanismos de aprendizagem tem gerado indícios de entrada em um processo 

de estagnação (lock-in) 

Processamento 

Mineral 

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de conhecimento para 

atividades de produção e de inovação baseadas em experimentações, 

engenharia e P&D 

-Uso de mecanismos intraorganizacionais (ex.: contratação de expertise 

e P&D) e interorganizacionais com fluxos de conhecimento 

unidirecionais com fornecedores e universidades (ex.: treinamentos) e 

bidirecionais com universidades, institutos de pesquisa e fornecedores 

(ex.: P&D para aproveitamento de itabiritos) 

-Combinação de mecanismos para contratação de expertise, 

treinamento, consultoria, desenvolvimento baseado em engenharia, 

joint-ventures, assistência técnica, testes e experimentações e P&D 

-Arranjos organizacionais para atividades de inovação (ex.: criação do 

CDM) 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para o 

acúmulo de capacidades de produção avançada (Nível 2) e de inovação 

de liderança mundial (Nível 6) 

-Continuidade do uso de mecanismos de aprendizagem voltados para 

a aquisição, assimilação e melhoria/criação do conhecimento 

conforme períodos anteriores 

 

-Inclusão de mecanismos com fluxos de conhecimento bidirecionais 

em arranjos colaborativos junto a AMIRA 

 

-Ampliação da combinação de mecanismos de aprendizagem por 

meio do uso de P&D em arranjos colaborativos e alargamento dos 

arranjos organizacionais para atividades de inovação (ex.: criação do 

CTF) 

 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para a 

sustentação das capacidades acumuladas no período anterior. 

2011-2012 

-Continuidade do uso de mecanismos de aprendizagem voltados para a aquisição, assimilação 

e melhoria/criação do conhecimento conforme períodos anteriores 

-Continuidade do uso de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais (ex.: criação de 

relatórios de projetos) e interorganizacionais com fluxos de conhecimento bidirecionais junto 

a fornecedores, universidades e arranjos colaborativos (ex.: P&D para desenvolvimento de 

novos produtos de pelota) conforme períodos anteriores 

A combinação de mecanismos de aprendizagem contribuiu para a sustentação das capacidades 

acumuladas nos períodos anteriores. 

2013-2015 

-Redução dos mecanismos de aprendizagem de P&D em tecnologias de impacto disruptivo 

que possibilitam a entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios (ex.: P&D 

em processamento de níquel) e de contratação de pesquisadores (ex.: redução do quadro de 

pesquisadores nos centros de pesquisa) 

A redução dos mecanismos de aprendizagem tem gerado indícios de entrada em um processo 

de estagnação (lock-in) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
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9.4 OUTROS FATORES INFLUENTES DA ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS 

 

Ainda que não tenha sido foco desta pesquisa, é reconhecido que, além dos mecanismos 

de aprendizagem tecnológica, outros fatores influenciaram a trajetória tecnológica da 

VALE como as condições organizacionais (estratégias) e de mercado. Ressalta-se que a 

mudanças destes fatores poderia ter mudado completamente as trajetórias de 

acumulação de capacidades tecnológicos da VALE ao longo do tempo. 

Especificamente, nesta Seção são brevemente pontuadas as condições organizacionais 

da VALE ao longo de suas trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas. 

 

O Período entre 1942 e 1997 

Durante as primeiras décadas de operação da VALE como estatal, suas atividades eram 

voltadas para o mercado externo cujo foco estratégico era consolidar-se como 

exportadora internacional de minério de ferro a partir das operações já existentes 

(CVRD, 1992). Relacionada a essa condição organizacional, durante a década de 40 e 

meados da década de 60 a VALE realizou esforços contínuos, principalmente via 

aquisição de equipamentos e contratação de consultorias, para a construção de suas 

capacidades de produção com vistas ao aumento da produção a partir dos sítios (minas) 

já existentes. Além disso, já realizava esforços para desenvolver soluções para melhor 

aproveitamento dos seus bens minerais que se refletiriam no desenvolvimento de nova 

tecnologia, no aumento da produção e entrada na indústria de pelotização. 

 

A partir de meados da década de 60 e início da década de 70 a VALE apresenta uma 

estratégia voltada para a expansão da capacidade produtiva e diversificação de suas 

atividades (tanto para outros bens minerais quanto para outros negócios). 

Consequentemente, a empresa moderniza suas operações a partir de uma nova rota de 

processamento mineral desenvolvida internamente e cria uma área para 

desenvolvimento de atividades de prospecção e pesquisa mineral com vistas à 

descoberta de novos depósitos que alimentou a estratégia de expansão da capacidade 

produtiva e diversificação para outros bens minerais (ex.: bauxita/alumina/alumínio, 

manganês, titânio, fosfato/fertilizantes). Em 1975 a VALE se torna a maior exportadora 

de minério de ferro do mundo e em meados da década de 80, expande sua capacidade 

produtiva por meio do início das operações do Projeto Ferro Carajás. Atendendo aos 
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objetivos estratégico, na década de 80, a VALE havia se transformado em um grande 

conglomerado empresarial estatal, abrangendo mais de 20 empresas subsidiárias 

(controladas) e coligadas. 

 

Durante os anos 90, as empresas estatais tinham dificuldade de desenvolver uma gestão 

eficiente, pois de um lado eram unidades produtivas que exigiam resultados financeiros 

positivos e de outro lado, eram unidades organizacionais às quais o Estado atribuía 

papéis na execução das políticas públicas. Entre estes papéis se destacavam: o controle 

de tarifas e preços para reduzir as taxas inflacionárias; a participação acionária em 

projetos pioneiros; a localização em áreas deprimidas para atenuar desequilíbrios 

regionais de desenvolvimento, etc. Isso resultava, em geral, na redução da lucratividade 

financeira necessária para suas reinversões (CVRD, 1992; Vale, 2012a).  

 

Assim, o fraco desempenho econômico das empresas estatais e a impossibilidade de 

maiores transferências de recursos pelo governo, por causa de sua própria fragilidade 

financeira, trouxeram a necessidade de se iniciar um processo de privatização, 

acompanhando a tendência mundial de menor intervenção governamental na economia. 

No Brasil, esse quadro iniciou com o lançamento do Programa Nacional de 

Desestatização, instituído em abril de 1990, e atingiria o seu ápice em 1997, com a 

privatização de setores das telecomunicações e da Companhia Vale do Rio Doce (Vale, 

2012a). 

 

Apesar das grandes mudanças ocorridas em meados da década de 90, as condições 

organizacionais, especialmente anteriores a esse período, corroboraram a entrada 

precoce em posição de liderança mundial pela área de processamento mineral (Nível 6) 

e ao surgimento da área de prospecção e pesquisa mineral. 

 

O período entre 1998 e 2010 

Logo após a privatização, a prioridade estratégica da VALE se distanciava da 

diversificação, focava para a redução de custos e estimulava o aumento da produção 

especialmente de minério de ferro. Portanto, os investimentos priorizavam o aumento de 

produtividade por meio da introdução de inovações organizacionais e melhoria dos 

sistemas de qualidade. 
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A partir de meados dos anos 2000, a VALE perseguiu uma estratégia que buscava criar 

capacidades para expandir o negócio de mineração para novas áreas empresariais e 

promover a internacionalização. Esta estratégia foi envolvida por um cenário de 

mercado de alta demanda e de alta no preço do minério de ferro impulsionados pelo 

crescimento da China, o que colaborou para a o desenvolvimento da estratégia de 

diversificação do portfólio de negócios e de internacionalização. Este último se 

consolidou com a aquisição da empresa canadense Inco em 2006. Com a aquisição da 

Inco a VALE assumiu a segunda posição mundial de produção de níquel, atrás da russa 

Norilsk. 

 

Neste período a VALE chegou a ter atuação em mais de 40 países. E, entrou em áreas 

como metais não ferrosos e carvão metalúrgico e energético. Neste último caso adquiriu 

uma jazida em Moçambique onde se iniciou um projeto que tinha como objetivo tomar 

mercado de grupos que vendiam o produto para o Brasil, que não é produtor. Também, 

foram realizados investimentos para a expansão em minério de ferro por meio de 

projetos como o S11D, o Adicional40 e o Itabiritos. A VALE passou a atuar com 

posição de liderança mundial em inovação junto às principais empresas de mineração no 

mundo como BHP, Rio Tinto e Anglo American.  

 

Paralelamente, a VALE realizava esforços para o desenvolvimento de capacidades 

inovadoras de liderança mundial, como por exemplo, esforços em atividades de 

inovação de caráter disruptivo e criação de arranjos organizacionais para suporte a essas 

atividades (ex.: criação do DITV e dos ITVs). Estas atividades corroboravam a visão da 

empresa de “superar os padrões consagrados de excelência em pesquisa, 

desenvolvimento, implantação de projetos e operação dos negócios” (Vale, 2007).  

 

Portanto, este período foi marcado por um período de transição de condições 

organizacionais baseadas em uma estratégia de enxugamento e foco, pois a empresa 

vinha de um processo de privatização para uma estratégia voltada para a 

internacionalização e diversificação da empresa para novos negócios com destaque para 

atividades de P&D. Essa condição organizacional corroborou (i) o alcance de posição 

de liderança mundial em inovação - acúmulo de capacidades tecnológicas de inovação 

de liderança mundial (Nível 6) - da área de prospecção e pesquisa mineral; (ii) a 

manutenção das capacidades de inovação de liderança mundial (Nível 6) na área de 
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processamento mineral; e (iii) corroborou para a criação das bases para o alcance de 

posição de liderança mundial em inovação na área de lavra no período posterior. 

 

O Período de 2011 a 2015 

A definição estratégia se modificou no período após 2010, com a mudança na liderança 

da empresa. Retornou-se a uma estratégia já evidenciada no final dos anos 2000 que 

visava o foco no negócio mineração com ênfase em esforços em atividades inovadoras 

voltadas para o curto prazo e para melhorias operacionais. Essa mudança ocorreu 

paralelamente a um contexto de redução nos preços das commodities, particularmente 

minério de ferro (ver Figura 5). Portanto, especialmente a partir de 2013 a estratégia 

desenhada em meados de 2011 começa a se efetivar e permear a empresa, por exemplo, 

em 2013, as despesas com pesquisa e desenvolvimento diminuíram 45,3%.  Portanto, 

enquanto no período anterior as condições organizacionais refletiam no 

desenvolvimento de atividades de pesquisa básica e P&D em parceria principalmente 

com universidades, a partir de 2013 migrou-se para um modelo voltado para o 

desenvolvimento de parcerias empresa-empresa com foco em atividades inovadoras 

relacionados à redução de custos no curto prazo.  

 

Portanto, este período é marcado por um período de transição de um contexto 

organizacional baseado em uma estratégia voltada para a internacionalização e 

diversificação da empresa para novos negócios para um contexto organizacional voltado 

para uma estratégia de foco das atividades em negócios de alta rentabilidade, 

particularmente minério de ferro. Essa mudança nas condições organizacionais 

corroborou a redução de atividades de inovação de caráter disruptivo que geram 

oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios, e 

consequentemente corroborou a possível entrada em um processo de estagnação 

(condição lock-in). 

 

9.5 IMPLICAÇÕES GERADAS PELA ACUMULAÇÃO DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS PARA A PERFORMANCE COMPETITIVA DA EMPRESA 

 

Além dos temas examinados nas questões de pesquisa, a tese explorou algumas 

implicações geradas do esforço para acumular capacidades tecnológicas ao longo do 

tempo.  Sugere-se que a acumulação de capacidades tecnológicas da VALE resultou em 
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avanços competitivos para a empresa em termos inventivos e inovativos, operacionais, 

ambientais e de saúde e segurança, acadêmicos e para novos negócios. Ressalta-se que 

esta pesquisa não objetivou analisar em profundidade os impactos das capacidades 

tecnológicas e de seus mecanismos de aprendizagem subjacentes. As Seções 9.5.1, 9.5.2 

e 9.5.3 destacam a evolução das implicações do processo de acumulação de capacidades 

tecnológicas para a performance competitiva nas áreas de: (i) prospecção e pesquisa 

mineral; (ii) lavra; e (iii) processamento mineral, respectivamente. O Quadro 54 

apresenta uma síntese das discussões sobre as implicações da acumulação de capacidades 

tecnológicas para a performance competitiva da VALE (1942-2015).   

 

9.5.1 As Implicações do Processo de Acumulação de Capacidades Tecnológicas 

para a Performance Competitiva na área de Prospecção e Pesquisa Mineral 

 

A discussão das implicações do processo de acumulação das capacidades tecnológicas 

para a performance competitiva na área de prospecção e pesquisa mineral é realizada a 

seguir (para mais detalhes ver Capítulo 6).  

 

Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios  

No período entre 1942 e 1997 as capacidades tecnológicas acumuladas na área de 

prospecção e pesquisa mineral permitiram a inclusão de 35 novos depósitos minerais às 

reservas da VALE localizados em 15 diferentes estados envolvendo 11 bens minerais. 

As capacidades de inovação permitiram a realização de pequenas melhorias nas 

metodologias de prospecção e pesquisa mineral, gerando uma melhor interpretação 

possível de suas aplicações. Também permitiram modificações mais complexas 

baseadas em engenharia que resultaram em adaptações de tecnologia de perfuração da 

indústria de óleo e gás que gerou uma melhor recuperação dos testemunhos quando 

comparado a tecnologias convencionais usadas na mineração.  

 

Durante o período entre 1998 e 2010, as capacidades tecnológicas acumuladas 

refletiram no desenvolvimento e implementação da gradiometria gravimétrica e da 

perfilagem gama gama implicaram na melhor assertividade na definição dos depósitos 

minerais, redução nos gastos com a implementação das tecnologias, melhoria no 

direcionamento da sondagem e permitiu a realização de medidas em tempo real do furo 

de toda a rocha, aumento no número de medições que saíram de mil para cinco milhões 
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de medida, e melhor definição do tamanho da reserva. Ademais a implantação da 

perfilagem gama gama pela VALE estimulou a entrada de fornecedores da tecnologia 

no Brasil. 

 

No período entre 2010 e 2015, também foram identificadas inovações similares ao 

período anterior, por exemplo, foi identificado o desenvolvimento de um programa de 

computacional que leva em consideração uma série de metodologias realizadas em 

geoestatística e auxilia no planejamento de lavra.  

 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

As atividades de P&D relacionadas a perfilagem gama gama, além de contribuírem na 

formação e qualificação de pessoas na área resultaram na disseminação do 

conhecimento via teses de doutorado e publicações de artigos. Nesta mesma direção, no 

período entre 2011 e 2015 o projeto junto a AMIRA West African Exploration Initiative 

- Stage 2 já tem demonstrado implicações na formação de jovens geocientistas africanos 

através de mestrado e doutorados diretamente financiados pelo projeto ou em parceria 

com outras fontes de financiamento. 

 

Portanto na área de prospecção e pesquisa mineral destaca-se que a capacidade de 

produção da área no primeiro período (1942 a 1997) resultou em diversas descobertas 

que podem ser consideradas “inovações” com grau de novidade mundial. Ou seja, 

mesmo sem desenvolver capacidades de inovação as atividades de prospecção e 

pesquisa mineral já permitem implicações (novos depósitos) que se viáveis garante a 

sustentação do negócio. 

 

9.5.2 As Implicações do Processo de Acumulação de Capacidades Tecnológicas 

para a Performance Competitiva na área de Lavra 

 

A discussão das implicações do processo de acumulação das capacidades tecnológicas 

para a performance competitiva na área de lavra é realizada a seguir (para mais detalhes 

ver Capítulo 7).  
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Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

Durante o período entre 1942 e 1997, as capacidades de inovação da área de lavra 

resultaram no desenvolvimento de uma hélice de caminhão própria (ventoinha que 

refrigera a água do radiador) que reduziu os custos com importação da peça. Outro 

exemplo foi o desenvolvimento de uma máquina que permitia a não desmontagem do 

caminhão para manutenção, que permitia a redução do tempo dedicado à manutenção. 

Outra melhoria desenvolvida foi um reforço do pivotamento do caminhão – parte em 

que há a articulação da caçamba que gerou maior durabilidade. Os consultores que 

trabalhavam na empresa na época identificavam essas melhorias, as codificavam em 

boletins e as disseminavam para que fosse gerado um padrão melhorado na manutenção 

dos equipamentos.   

 

Durante o período entre 1998 e 2010, a complexidade das inovações geradas se ampliou 

quando comparado ao período anterior. Por exemplo, foram desenvolvidos 

equipamentos adaptados à realidade da VALE (ex.: correias suspensas e sistema 

truckless). Em termos de benefícios, o desenvolvimento do sistema truckless, por 

exemplo, implicou na redução das emissões de CO2 em 77% e redução de geração de 

resíduos, como pneus, filtros e lubrificantes.  

 

Durante o período entre 2011 e 2015, as capacidades acumuladas implicaram em 

inovações com grau de novidade mundial baseadas em tecnologias robotizadas e 

automatizadas (ex.: robotização da lavagem de caminhões e perfuratriz autônoma em 

versão piloto). A implantação dessas tecnologias gerou aumento da saúde e segurança, 

redução de acidentes fatais e aumento da produtividade em até 30%. Especificamente, o 

uso de tecnologia robotizada para a lavagem de caminhões implicou na redução do 

tempo de lavagem dos equipamentos em mais de 50% - reduzindo de 4,5 horas para 2 

horas. Também, foram identificadas ineficiências no desempenho inovativo durante o 

desenvolvimento de “robô trocador de pneus” houveram problemas na implementação e 

manutenção do robô que inviabilizaram seu uso.  

 

Desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança 

No período entre 1942 e 1997 a acumulação de capacidades tecnológicas de produção 

no período gerou implicações direcionadas principalmente para o aumento de produção 

e redução dos custos operacionais, como por exemplo, no início dos anos 50, a 
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renovação de equipamentos contribuiu para que fosse atingido o total de 1,5 milhão de 

toneladas exportadas anualmente (CVRD, 1992). Também, em meados dos anos 90 em 

Carajás e Itabira a instalação de sistemas de direcionamento (dispatching) de caminhões 

para escavadeiras nas minas, o que permitiu controlar o trajeto de cada caminhão 

gerando redução no número de unidades de equipamentos necessárias e maior 

segurança dos operadores (Germany, 2002).  

 

Porém, no que tange às capacidades de produção acumuladas na função processos de 

lavra, a tendência de se economizar nos explosivos, procurando manter baixas as razões 

de carregamento, deixou de gerar um conjunto de efeitos benéficos causados pelo 

desmonte adequado, como uma maior taxa de produtividade da escavação, transporte, 

redução do desgaste das caçambas das máquinas de carregamento e dos caminhões, 

assim como dos engaiolamentos dos britadores primários (Germany, 2002). Além disso, 

a exacerbação do uso de métodos e matérias primas inadequadas além de estarem 

gerando perda de competitividade ou de possíveis reduções de custos gerava também 

um impacto no desenvolvimento da indústria química no Brasil. Segundo Germany 

(2002) o excesso de economia no uso de explosivos bem como a utilização 

predominante de ANFO, muitas vezes feito de forma improvisada nas minas gerou um 

atraso na produção local de nitrato de amônia “explosive grade” (Germany, 2002). 

 

No período entre 1998 e 2010 as implicações em termos de desempenho operacional, 

ambiental e de saúde e segurança se demonstram similares ao período anterior. As 

atividades de aquisição de equipamentos de grande porte implicaram na redução da 

quantidade de caminhões, diminuição da mão de obra e aumento da segurança, maior 

velocidade na execução das atividades e aumento da produção e produtividade, 

acompanhado de uma significativa redução de custos (Koppe, 2007). No período entre 

2011 e 2015 as implicações em termos de desempenho operacional, ambiental e de 

saúde e segurança estavam associadas às implicações inovativas e inventivas. 

 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

O desenvolvimento de atividades inovadoras para o sistema truckless implicou no 

“Programa de Desenvolvimento, Capacitação e Disseminação de Novas Tecnologias 

para a formação de recursos humanos”. O programa foi uma parceria entre VALE, 

Fapespa e a Sedect para financiamento de pesquisadores de Instituições de Ensino 
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Superior e/ou Pesquisa, sediadas no Estado do Pará, que pretendiam desenvolver 

atividades na linha de pesquisa análise de sistemas truckless. Neste programa os 

pesquisadores realizavam atividades de capacitação na Austrália ou Canadá, países-sede 

das empresas que estão participando do desenvolvimento das novas tecnologias – e 

posteriormente desenvolviam o projeto de pesquisa com aplicação às operações da 

VALE. 

 

No período entre 2011 e 2015 também foram evidenciadas implicações para a geração 

do conhecimento. Por exemplo, as atividades do Projeto Fragcom entre VALE e 

UFRGS envolveram programas de pós-graduação que implicaram em dissertações de 

mestrado e na geração de artigos científicos para disseminação do conhecimento gerado. 

Portanto, as capacidades acumuladas de forma distribuída com universidades, além de 

gerarem implicações para a performance competitiva da empresa, geraram benefícios 

para a universidade que se propagaram para a sociedade.  

 

9.5.3 As Implicações do Processo de Acumulação de Capacidades Tecnológicas 

para a Performance Competitiva na área de Processamento Mineral 

 

A discussão das implicações do processo de acumulação das capacidades tecnológicas 

para a performance competitiva na área de processamento mineral é realizada a seguir 

(para mais detalhes ver Capítulo 8).  

 

Desempenho inovativo e inventivo e seus benefícios 

No período entre 1942 e 1997, particularmente na década de 60, o CDM demonstrou a 

viabilidade técnico-econômica do tratamento dos finos de hematita e do itabirito a partir 

de uma nova rota de processamento mineral de caráter disruptivo. Este foi o primeiro 

salto tecnológico da empresa, que permitiu aumentar a produção e a vida útil das minas 

da VALE. Em termos de implicações inventivas, durante o período entre 1942 e 1997 a 

VALE, na área de processamento mineral de minério de ferro teve mais de 20 patentes 

depositadas (ver Quadro 44). Além disso, o estoque de conhecimento acumulado em 

minério de ferro permitiu que a implantação do Projeto Ferro Carajás tivesse seu valor 

de investimento reduzido. Neste caso, a adaptação baseada em engenharia do projeto 

pela equipe interna da VALE, proporcionou redução da infraestrutura física e dos 

equipamentos de mineração, com consequente redução dos custos. Porém, de acordo 
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com Tsuji et al. (1986) o intercâmbio científico e tecnológico da empresa com a 

comunidade científica praticamente não ocorreu na região Norte e se restringiu a 

prestações de serviço que não atingiram segmentos de tecnologia mais avançada. 

 

No período entre 1998 e 2010, as capacidades de inovação acumuladas implicaram no 

desenvolvimento de diferentes produtos de pelota adaptadas às condições dos clientes. 

Essas pelotas adaptadas melhoraramm a produtividade do cliente e para a VALE 

geraram aumentos de venda para o cliente, além de prêmios no valor de venda. Além 

disso, na área foram identificadas diversas patentes (ver Quadro 48). Em atividades 

baseadas em engenharia foi realizada a modificação nas atividades de moagem e 

separação do quartzo do material de interesse em uma mina no Sistema Sul que 

permitiu diminuir as perdas no processamento mineral, de 14% em massa para 7%. 

 

No período entre 2011 e 2015, similar ao período anterior, o CTF continuou 

desenvolvendo novas pelotas, particularmente foi evidenciado o desenvolvimento de 

um protótipo de mini pelota baseada em aglomeração a frio. Porém, diferentemente do 

periodo anterior, foi identificado congelamento de projetos onde as atividades para o 

desenvolvimento de um novo produto foram enfraquecidas. Consequentemente, pode 

implicar no não desenvolvimento ou em uma menor velocidade de desenvolvimento do 

produto.  

 

Desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança 

No período entre 1942 e 1997, particularmente entre a década de 40 e 50, a VALE 

realizou atividades de aquisição de equipamentos para renovação de suas usinas e a 

criação de laboratórios junto às operações implicaram em maior controle da qualidade 

dos minérios e no atendimento padronizado das especificações contratuais dos clientes 

internacionais. 

  

No período entre 1998 e 2010 e no período entre 2011 e 2015 as melhorias no 

desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança evidenciadas estavam 

associadas principalmente às atividades inovadoras e modificações implementadas. 

 

Implicações para novos negócios 

Durante o período entre 1942 e 1997, em termos de implicações para novos negócios, o 

acúmulo de capacidades tecnológicas inovadoras permitiu a VALE sua entrada na 
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indústria de pelotização. A nova rota de concentração propiciou a entrada na pelotização 

e permitiu a produção atual em torno 45 milhões de toneladas de pelotas por ano 

(Entrevista Gerente de P&D do CTF). Além disso, o estoque de conhecimento 

acumulado na área de processamento mineral especialmente em minério de ferro criou 

as bases para que esse conhecimento fosse alargado para outros bens minerais, 

implicando na entrada da empresa em novos negócios como manganês, 

bauxita/alumina/alumínio, titânio, fosfato/fertilizantes, ferritas magnéticas, entre outros.  

 

No período entre 1998 e 2010, as atividades de P&D em aglomerantes, apesar de ainda 

não terem trazido resultados finais, podem trazer como resultado um novo aglomerante 

para uso na pelotização que requererá a ampliação de fornecedores de aglomerantes no 

Brasil. Ademais, as atividades inovadoras realizadas no CDM para desenvolvimento de 

novas rotas de processamento mineral, permitiram a entrada em novos 

negócios/operações (ex.: operações de cobre na mina do Sossego). 

 

Implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da empresa 

Ao longo de 1998 a 2010 foram evidenciadas em torno de 20 consultorias e assistência 

técnica relacionadas a caracterização mineral entre a VALE e um especialista da UFOP. 

Essas atividades além de gerarem os resultados técnicos, implicaram em publicações de 

artigos científicos, em outros casos, a consultoria e assistência técnica implicou na 

iniciação de projetos de P&D. De acordo com professor da UFOP “esta é uma situação 

extremamente favorável para ambas as partes, a universidade e a empresa”.  

 

Durante o período entre 2011 e 2015, similar ao período anterior, foram evidenciadas 

implicações das atividades inovadoras em parceria com as universidades para a geração 

de conhecimento por meio de teses, dissertações e artigos científicos.  

 

Portanto, destaca-se que na área de processamento mineral são identificadas desde o 

primeiro período (1942 a 1997) implicações das capacidades tecnológicas inovadoras 

que resultam no desenvolvimento de inovações com grau de novidade mundial (rota via 

concentração magnética). Esse tipo de inovação permanece sendo evidenciado ao longo 

do próximo período (1998 a 2010) (ex.: novas pelotas). Porém, a partir de 2010 são 

evidenciadas implicações que sugerem o não desenvolvimento ou em uma menor 

velocidade de desenvolvimento de inovações de mesmo grau de novidade. 
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9.5.4 Variações dos Padrões de Implicação para a Performance Competitiva entre 

e ao longo das diferentes Trajetórias de Acumulação de Capacidades Tecnológicas 

da VALE 

 

A pesquisa evidenciou três padrões de implicação para a performance competitiva 

geradas ao longo das trajetórias e entre as trajetórias desenvolvidas pelas áreas. A 

Figura 35 esquematiza a relação entre os padrões de implicação de performance 

competitiva e as variações das trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas 

associadas às combinações de mecanismos de aprendizagem. Em outras palavras, 

demonstra a relação entre as trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas, 

suas fontes (mecanismos de aprendizagem) e suas implicações para a performance 

competitiva. O Quadro 52 apresenta a síntese das discussões sobre as implicações 

geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas para a performance competitiva 

da empresa. Foram evidenciadas: 

 

Implicações do Tipo A: Presença de implicações inovativas/inventivas com grau de 

novidade mundial que geram benefícios para a diversificação da empresa ou para o 

surgimento de novas empresas (ex.: surgimento de fornecedores). Também há presença 

de melhorias no desempenho operacional, ambiental e de saúde e segurança. 

 

Implicações do Tipo B: Presença de implicações inovativas/inventivas com grau de 

novidade mundial e presença de melhorias no desempenho operacional, ambiental e de 

saúde e segurança. 

 

Implicações do Tipo C: Presença de implicações inovativas/inventivas com grau de 

novidade local e presença de melhorias no desempenho operacional, ambiental e de 

saúde e segurança. 

 

O estudo sugere, no contexto da VALE, que a medida que a empresa avança para níveis 

de capacidade de inovação avançada e de liderança mundial, se tornam presentes 

implicações do Tipo A e B. O estudo ainda sugere que a presença de combinações de 

mecanismos com características do Tipo IV, quando do acúmulo de capacidades de 

inovação avançada e de liderança mundial (Nível 5 e 6), podem corroborar a presença 

de implicações do Tipo B.  
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O estudo também sugere, no contexto da VALE, predominância de implicações do Tipo 

C na presença de acúmulo de capacidades tecnológicas que não alcançam níveis de 

inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6). Porém, o estudo também 

evidenciou que mesmo com acúmulo de níveis inferiores à inovação avançada (Nível 5) 

e de liderança mundial (Nível 6) é possível obter implicações com grau de novidade 

mundial e que permitem a diversificação da empresa e/ou surgimento de novas 

empresas (Tipo A). Particularmente, esse fenômeno foi evidenciado na área de 

prospecção e pesquisa mineral. Isso pode ser explicado pela natureza “science-based” 

de algumas atividades envolvidas na área de prospecção e pesquisa mineral. Isso 

corrobora os achados de Kaplan (2012) de que as atividades de pesquisa e prospecção 

mineral são as atividades mais intensivas em tecnologia e inovação dentro da 

mineração.  

 

Portanto, mesmo que as trajetórias de acumulação convirjam para situações similares no 

último período de análise. O percurso percorrido ou as variações encontradas nas 

trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas trouxeram implicações 

diferenciadas que explicam parte do desempenho da empresa. Neste sentido, análises 

baseadas em indicadores convencionais como, investimentos em P&D, número de 

patentes, etc. não seriam suficientes para demonstrar as variações das implicações 

geradas (e deixadas de gerar) ao longo do tempo e entre áreas. De um lado, por muitas 

vezes negligenciarem especificidades e nuanças intraorganizacionais, e de outro, por 

negligenciarem heterogeneidades de desempenho em diferentes atividades tecnológicas 

inovadoras. Ademais, por muitas vezes terem uma abordagem estática (snapshot) e 

focada em períodos curtos, as análises estariam limitadas a uma interpretação que 

desconsidera eventos anteriores que ajudam a explicar a condição atual. 
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Figura 35. Relação entre trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas, suas fontes 

(mecanismos de aprendizagem) e suas implicações para a performance competitiva da empresa 

Combinações de Mecanismos do Tipo 
III

-Fluxos de conhecimento 
bidirecionais com diversos parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D 

(CDM)
-Aquisição, assimilação e 

melhoria/criação de conhecimento  
para atividades de produção e de 

inovação baseadas em 
experimentações, engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do Tipo III
-Fluxos de conhecimento bidirecionais com diversos 

parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D (ITVs)

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e de 

inovação baseadas em experimentações, 
engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do Tipo 
III

-Fluxos de conhecimento bidirecionais 
com diversos parceiros

-Arranjos organizacionais para P&D 
(centros de pesquisa no Canadá)

-Aquisição, assimilação e 
melhoria/criação de conhecimento  
para atividades de produção e de 

inovação baseadas em 
experimentações, engenharia e P&D

1942-1997 1998-2010 2011-2015

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma condição 

Lock-in

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma condição 

Lock-in

Indícios de 
entrada em um 

processo de 
transição para 
uma condição 

Lock-in

Combinações de Mecanismos do Tipo III
-Fluxos de conhecimento bidirecionais com 

diversos parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e de 

inovação baseadas em experimentações, 
engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do Tipo III
-Fluxos de conhecimento bidirecionais 

com diversos parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D 

-Aquisição, assimilação e 
melhoria/criação de conhecimento  para 

atividades de produção e de inovação 
baseadas em experimentações, 

engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do Tipo III
-Fluxos de conhecimento bidirecionais com diversos 

parceiros
-Arranjos organizacionais para P&D

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e de 

inovação baseadas em experimentações, 
engenharia e P&D

Combinações de Mecanismos do Tipo IV
Redução ou não utilização mecanismo de 

aprendizagem relacionados a tecnologias de 
impacto disruptivo que geram oportunidades 
de entrada em novas trajetórias tecnológicas 

e/ou em novos negócios

Combinações de Mecanismos do Tipo IV
Redução ou não utilização mecanismo de 

aprendizagem relacionados a tecnologias de 
impacto disruptivo que geram oportunidades de 

entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou em 
novos negócios

Combinações de Mecanismos do Tipo IV
Redução ou não utilização mecanismo de 

aprendizagem relacionados a tecnologias de 
impacto disruptivo que geram oportunidades de 
entrada em novas trajetórias tecnológicas e/ou 

em novos negócios

Combinações de Mecanismos do Tipo II
-Fluxos de conhecimento bidirecionais com 

poucos parceiros (fornecedores)
-Arranjos organizacionais para produção e/ou 

adaptações (Docegeo)
-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e 
de inovação baseadas em experimentações e 

engenharia

Combinações de Mecanismos do Tipo II
-Fluxos de conhecimento bidirecionais 
com poucos parceiros (fornecedores)

-Arranjos organizacionais para produção 
e/ou adaptações (área de manutenção)

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação 
de conhecimento  para atividades de 
produção e de inovação baseadas em 

experimentações e engenharia

Combinações de Mecanismos do Tipo I
-Ausência de fluxos de conhecimento bidirecionais 

-Arranjos organizacionais para produção e/ou 
adaptações (área de manutenção)

-Aquisição, assimilação e melhoria/criação de 
conhecimento  para atividades de produção e de 

inovação baseadas em experimentações

Implicações do Tipo C
-Implicações inovativas e inventivas com grau de 

novidade local
-Melhorias no desempenho operacional, 

ambiental e de saúde e segurança

Implicações do Tipo C
-Implicações inovativas e inventivas com grau 

de novidade local
-Melhorias no desempenho operacional, 

ambiental e de saúde e segurança

Implicações do Tipo B
-Implicações inovativas e inventivas com grau de 

novidade mundial
-Melhorias no desempenho operacional, 

ambiental e de saúde e segurança

Implicações do Tipo B
-Implicações inovativas e inventivas 

com grau de novidade mundial
-Melhorias no desempenho 

operacional, ambiental e de saúde e 
segurança

Implicações do Tipo A
-Implicações inovativas e inventivas com grau 

de novidade mundial
-Benefícios para a diversificação e/ou 

surgimento de novas empresas 
(fornecedores)

-Melhorias no desempenho operacional, 
ambiental e de saúde e segurança

Implicações do Tipo A
-Implicações inovativas e 

inventivas com grau de novidade 
mundial

-Benefícios para a diversificação 
e/ou surgimento de novas 
empresas (fornecedores)

-Melhorias no desempenho 
operacional, ambiental e de saúde 

e segurança

Implicações do Tipo A
-Implicações inovativas e 
inventivas com grau de 

novidade mundial
-Benefícios para a 

diversificação e/ou surgimento 
de novas empresas 

(fornecedores)
-Melhorias no desempenho 
operacional, ambiental e de 

saúde e segurança

Processamento
Mineral

Lavra

Prospecção e Pesquisa 
Mineral

Implicações do Tipo A
-Implicações inovativas e 

inventivas com grau de novidade 
mundial

-Benefícios para a diversificação 
e/ou surgimento de novas 
empresas (fornecedores)

-Melhorias no desempenho 
operacional, ambiental e de 

saúde e segurança

Implicações do Tipo B
-Implicações inovativas e 
inventivas com grau de 

novidade mundial
-Melhorias no desempenho 
operacional, ambiental e de 

saúde e segurança

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa
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Quadro 52. Síntese das discussões sobre as implicações geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas na VALE (1942-2015) para a performance competitiva 
Áreas 

Tecnológicas 
1942-1997 1998-2010 2011-2015 

Prospecção e 

Pesquisa Mineral 

Atividades de produção que implicaram em descobertas de 

depósitos com grau de novidade mundial e que permitiram a 
entrada em novos negócios (diversificação de bens minerais) 

 

Melhorias de desempenho operacional ambiental e de saúde e 

segurança associadas às inovações implementadas com grau de 

novidade local (ex.: melhoria na recuperação do testemunho) 

Atividades de inovação que implicaram em inovações/invenções 

com grau de novidade mundial (patente) e estimulou o 

surgimento de novas empresas (ex.: fornecedor para implantação 
da gradiometria gravimétrica) 

 

Melhorias de desempenho operacional ambiental e de saúde e 
segurança associadas às inovações implementadas e à aquisição 

de equipamentos (ex.: eliminação de trabalho em altura e 

redução de acidentes) 
 

Implicações de geração de conhecimento para além das 
fronteiras da firma (ex.: artigos científicos) 

Atividades de inovação que implicaram em 

inovações/invenções com grau de novidade mundial 

(novo software) 
 

Melhorias de desempenho operacional ambiental e de 

saúde e segurança associadas às inovações 
implementadas (ex.: maior velocidade no processamento 

de informações geoestatísticas) 

 
Implicações de geração de conhecimento para além das 

fronteiras da firma (ex.: teses) 
 

Lavra 

Atividades de inovação que implicaram em inovações/invenções 

com grau de novidade local (ex.: pequenas adaptações de 

equipamentos) 
 

Melhorias de desempenho operacional, ambiental e de saúde e 

segurança associadas à aquisição de equipamentos e às 
inovações implementadas (ex.: redução de custos com 

importação de peças) 

 
Atividades de produção (aquém dos líderes globais) implicaram 

no atraso no surgimento de empresas fornecedoras e estagnação 

de desempenho operacional 

 

Atividades de inovação que implicaram em inovações/invenções 

com grau de novidade local (ex.: adaptação de esteira 
transportadora do carvão para minério de ferro: sistema 

truckless) 

 
Melhorias de desempenho operacional, ambiental e de saúde e 

segurança associadas às inovações implementadas e à aquisição 

de equipamentos 

 

Implicações de geração de conhecimento para além das 

fronteiras da firma (ex.: formação de pesquisadores) 
 

Atividades de produção de baixa eficiência implicaram em 

estagnação de desempenho operacional 

 
Atividades de inovação que implicaram em 

inovações/invenções com alto grau de novidade (ex.: 

perfuratriz autônoma) 
 

Melhorias de desempenho operacional, ambiental e de 

saúde e segurança associadas às inovações 

implementadas e às aquisições de equipamentos 

 

Implicações de geração de conhecimento para além das 
fronteiras da firma (ex.: publicação de dissertações) 

Processamento 

Mineral 

Atividades de inovação que implicaram em inovações/invenções 

com grau de novidade mundial (ex.: nova rota de 
processamento) e permitiram a entrada em novos negócios (ex.: 

pelotização) e o aproveitamento de depósitos minerais. Depósito 

de diversas patentes 

 

Melhorias de desempenho operacional, ambiental e de saúde e 

segurança associadas às inovações implementadas e aquisições 
de equipamentos 

Atividades de inovação que implicaram em inovações/invenções 

com grau de novidade mundial (ex.: patentes) com potencial para 

o surgimento de novas empresas (ex.: fornecedor de 
aglomerantes) e para entrada em novos negócios/operações (ex.: 

cobre) 

 

Melhorias de desempenho operacional, ambiental e de saúde e 

segurança associadas às inovações implementadas 

 
Implicações de geração de conhecimento para além das 

fronteiras da firma (ex.: publicação de artigos científicos) 

Atividades de inovação que implicaram em 

inovações/invenções com grau de novidade mundial 

(ex.: protótipo de mini pelota) 
 

Melhorias de desempenho operacional ambiental e de 

saúde e segurança associadas às inovações 
implementadas (ex.: redução no número de falhas no 

desenvolvimento de projetos) 

Implicações de geração de conhecimento para além das 
fronteiras da firma (ex.: publicação de teses) 

Redução de atividades inovadoras que podem implicar 

no não desenvolvimento ou redução da velocidade de 
desenvolvimento de inovações com alto grau de 

novidade 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
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CAPÍTULO 10 

 

10. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

Os resultados desta pesquisa possibilitam gerar implicações para a literatura e 

recomendações para estratégias empresariais e políticas públicas para a indústria de 

mineração no Brasil. Sendo assim, a Seção 10.1 apresenta as conclusões da pesquisa. A 

Seção 10.2 apresenta as contribuições do estudo para a literatura de acumulação de 

capacidades em economias emergentes e para o debate sobre desenvolvimento a partir 

de indústrias relacionadas a recursos naturais. A Seção 10.3 apresenta contribuições da 

pesquisa para estratégias empresariais e políticas públicas com o objetivo de sustentar e 

aprimorar o desempenho inovador da indústria de mineração. Por fim, a Seção 10.4 

apresenta as limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas.  

 

10.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa objetivou examinar variações intra-empresariais de acumulação de 

capacidades tecnológicas e o papel da aprendizagem tecnológica (mecanismos de 

aprendizagem) nessa variação. Para isso, a pesquisa adotou, de um lado, uma 

perspectiva conceitual baseada em abordagens da literatura de acumulação de 

capacidades tecnológicas em economias emergentes, aprendizagem tecnológica e 

inovação. E, de outro, um método indutivo e qualitativo baseado em evidências 

primárias com base em extensivo trabalho de campo que examinou e explicou variações 

de trajetórias tecnológicas de três grandes áreas tecnológicas da VALE: (i) prospecção e 

pesquisa mineral; (ii) lavra; e (iii) processamento mineral. Essa estratégia de pesquisa 

possibilitou substanciar respostas às questões de pesquisa. 

 

No que tange a questão 1: Até que ponto há variações nas trajetórias de acumulação de 

capacidades tecnológicas de diferentes áreas tecnológicas da VALE no período entre 

1942 e 2015?  

A pesquisa evidenciou que há variações ao longo das trajetórias de acumulação de 

capacidades tecnológicas e entre trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas. 

Na área de prospecção e pesquisa mineral observou-se uma trajetória de seguidora 
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tecnológica à posição de liderança mundial em inovação (path following). Na área de 

lavra também evidenciou-se uma trajetória de seguidora tecnológica à posição de 

liderança mundial, porém, com acumulação tardia de capacidades tecnológicas (entrada 

tardia em path following). E, na área de processamento mineral houve o alcance precoce 

de posição de liderança mundial a partir de uma trajetória de criação (entrada precoce 

em path creation). As trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas se tornam 

homogêneas no último período de análise (2011-2015) quando as três áreas apresentam 

posição de liderança mundial em inovação e ao mesmo tempo demonstram indícios de 

entrada em um processo de estagnação (condição lock-in), que restringe as 

oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e de entrada em novos 

negócios. 

 

No que tange à questão 2: Até que ponto essas variações podem ser explicadas pela 

aprendizagem tecnológica? 

As evidências sugerem que as variações das trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas são explicadas em grande parte pela maneira com que foram combinados e 

utilizados diferentes mecanismos de aprendizagem. Especificamente, as evidencias 

sugerem quatro combinações de mecanismos de aprendizagem utilizados pela empresa 

que explicam as variações. (1) Quando a combinação de mecanismos se demonstrava do 

Tipo I com: (i) ausência de mecanismos de aprendizagem envolvidos por fluxos de 

conhecimento bidirecionais; (ii) presença de mecanismos de aquisição, assimilação e 

melhoria/criação de conhecimentos para atividades de produção e de inovação baseadas 

em experimentações; e (iii) presença de arranjos organizacionais de suporte para 

produção e/ou adaptações, a trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas se 

direcionava para níveis de produção e de inovação básica. (2) Quando da presença da 

combinação dos mecanismos de Tipo II caracterizada por: (i) presença de fluxos de 

conhecimento bidirecionais com número limitado de parceiros, estes em geral, 

fornecedores; (ii) presença de mecanismos de aquisição, assimilação e melhoria/criação 

de conhecimentos para atividades de produção e de inovação baseadas em 

experimentações e engenharia; (iii) presença de arranjos organizacionais de suporte para 

produção e/ou adaptações, a direção da trajetória se encontrava entre níveis de inovação 

básica (Nível 3) e intermediária (Nível 4). (3) À medida que as áreas tecnológicas 

apresentavam combinação de mecanismos de aprendizagem do Tipo III: (i) relacionados a 

aquisição, assimilação e melhoria/criação de conhecimento para atividades de produção e 
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inovação baseadas em experimentação, engenharia e P&D; (ii) envolvidos por fluxos de 

conhecimento bidirecionais com diversos parceiros; e (iii) baseados em arranjos 

organizacionais de P&D, as trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas se 

direcionavam para posição de liderança mundial em inovação. (4) Quando da presença 

conjunta da combinação de mecanismos do Tipo III com o Tipo IV – este último 

caracterizado por pouco uso ou não utilização de mecanismos de aprendizagem 

relacionados a tecnologias de impacto disruptivo que geram oportunidades de entrada 

em novas trajetórias tecnológicas e/ou novos negócios – evidenciou-se uma possível 

entrada em um processo de estagnação (lock-in). 

 

No que tange às implicações geradas pela acumulação de capacidades tecnológicas para a 

performance competitiva, evidenciou-se que as variações encontradas ao longo e entre 

trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas trouxeram implicações 

diferenciadas que explicam parte da performance competitiva da empresa. 

Especificamente, foram identificados três padrões de implicações associados a diferentes 

comportamentos das trajetórias. Sugere-se, que a medida que a empresa avança para 

níveis de capacidade de inovação avançada (Nível 5) e de liderança mundial (Nível 6), 

se tornam mais presentes implicações relacionadas, por exemplo, a geração de 

inovações que permitem a entrada em novos negócios e ou surgimento de novas 

empresas na indústria, particularmente fornecedores. Ademais o estudo sugere que a 

presença de determinadas combinações de mecanismos de aprendizagem pode afetar no 

padrão de implicações geradas. 

 

Ademais, sugere-se que as trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas, 

também, foram influenciadas por condições organizacionais. Estas juntamente com as 

implicações geradas da acumulação de capacidades tecnológicas para a performance 

competitiva merecem esforços de investigação sistemáticos, uma vez que não eram o foco 

da pesquisa. 

 

Em conclusão, a pesquisa avança no entendimento sobre a natureza e dinâmica de 

trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas intra-empresariais no contexto de 

economias emergentes, particularmente no entendimento de variações ao longo e entre 

trajetórias de acumulação de capacidades tecnológicas. Grande parte dessas variações é 

explicada pela maneira com que os mecanismos de aprendizagem foram utilizados. Em 
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outras palavras, diferentes combinações de mecanismos de aprendizagem se associaram 

a estágios distintos na evolução das trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas. Portanto, as variações das trajetórias de acumulação de capacidades 

tecnológicas são explicadas por condições específicas de mecanismos de aprendizagem. 

 

10.2 CONTRIBUIÇÕES PARA A LITERATURA DISCUTIDA NA PESQUISA 

 

Esta Seção apresenta algumas implicações da tese para o campo de pesquisa em 

acumulação de capacidades tecnológicas no contexto de economias emergentes e para o 

debate sobre desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico a partir de indústrias 

relacionadas a recursos naturais.  

 

Algumas contribuições para o campo de pesquisa em acumulação de capacidades 

tecnológicas no contexto de economias emergentes 

 

As evidências apresentadas nesta pesquisa demonstram que especificamente a área de 

prospecção e pesquisa mineral seguiu uma trajetória path following. Em outras palavras, 

uma trajetória típica de acumulação de capacidades tecnológicas progressivas que 

revelam o estreitamento da distância com os líderes globais pela acumulação inicial de 

níveis de capacidade de produção mais básica até níveis de inovação mais avançados 

em trajetórias tecnológicas dominantes. Também, na área de lavra evidenciou-se uma 

trajetória de seguidora, porém, com acumulação tardia de capacidades tecnológicas 

(entrada tardia em path following). Dessa forma, as evidencias encontradas corroboram 

os estudos sobre a evolução tecnológica de empresas no contexto da Ásia Oriental como 

na indústria eletrônica, por exemplo, Samsung e Acer (ex.: Kim, 1997a; Hobday, 1998) 

e na indústria automobilística, por exemplo, Hyundai (ex.: Kim, 1998).  

 

Porém, as evidências demonstram que esse comportamento não ocorreu na área de 

processamento mineral. Neste caso, foi evidenciado uma trajetória path creation, ou 

seja, uma trajetória que realiza um desvio qualitativo da trajetória vigente, assim como 

evidenciado em empresas da indústria eletrônica coreana (Lim & Lee, 2001). Porém, 

nestas empresas o desvio qualitativo ocorreu num momento posterior ao acúmulo de 

capacidades de inovação avançadas em trajetórias tecnológicas vigentes. A trajetória 

tecnológica da área de processamento mineral ocorreu logo nos estágios iniciais da 
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construção de capacidades tecnológicas, ou seja, ocorreu uma entrada precoce em path 

creation. Sendo assim, essa trajetória se assemelha às trajetórias evidenciadas nos 

estudos de Figueiredo (2016) e Gonzalez (2016), nas indústrias de papel e celulose e de 

bioetanol no Brasil, respectivamente.  

 

A pesquisa aqui apresentada, também, se assemelha ao estudo de Dantas and Bell 

(2009; 2011) que investigou a evolução das capacidades tecnológicas e das redes de 

conhecimento associadas, a partir de um estudo de caso individual na empresa 

Petrobras. Similar ao evidenciado na VALE, a pesquisa na Petrobras demonstrou que a 

empresa alcançou posição de liderança mundial a partir da influência de diferentes 

configurações de redes de conhecimento. Porém, o presente estudo se difere 

demonstrando variações intra-empresariais da trajetória de acumulação de capacidades. 

Ademais, mesmo que de maneira inicial, este estudo demonstra o que ocorreu com a 

empresa analisada após o alcance de posição de liderança mundial. Em outras palavras, 

este estudo demonstra que após o alcance de posição de liderança mundial pelas três 

áreas da empresa, há indícios de entrada em um processo de estagnação (lock-in) da 

posição alcançada. Esse fenômeno de possível estagnação (lock-in), que restringe as 

oportunidades de entrada em novas trajetórias tecnológicas e de entrada em novos 

negócios se assemelha ao estudo de Dutrènit (2000).  

 

Algumas implicações da pesquisa para a literatura de aprendizagem tecnológica 

 

No tocante às implicações para a literatura de aprendizagem tecnológica, a pesquisa 

avança na compreensão de que as variações encontradas nas três trajetórias tecnológicas 

podem ser explicadas a partir das combinações de diferentes mecanismos de 

aprendizagem adotados. Ou seja, corroborando o estudo de Gonzalez (2016), o acúmulo 

de capacidades tecnológicas emergiu da combinação de mecanismos de aprendizagem e 

não do uso isolado de um ou outro mecanismo de aprendizagem.  

 

Os resultados da pesquisa também corroboram os estudos de Giuliani and Bell (2005), 

Giuliani and Arza (2009), Mazzoleni and Nelson (2007) e Choung et al., (2014) sobre a 

importância das universidades e institutos de pesquisa para realização de atividades 

inovadoras. Ademais se difere do estudo de Phelps et al. (2014), na indústria de 

mineração chilena, que afirma que há poucas interações entre universidades e empresas 
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de mineração. No caso estudado, as universidades tiveram papel primordial tanto na 

construção de capacidades iniciais quando na construção de capacidades inovadoras.  

 

Em outras palavras, a pesquisa evidencia uma evolução nas características e na 

importância dos mecanismos de aprendizagem entre a empresa e as universidades para o 

desenvolvimento de capacidades tecnológicas. Durante a construção das capacidades 

iniciais as parcerias com universidades envolveram mecanismos de aprendizagem para 

aquisição e assimilação do conhecimento por meio de fluxos de conhecimento 

unidirecionais das universidades para a VALE (ex.: contratação de expertise, 

treinamentos, etc.). À medida que o nível de capacidades tecnológicas se aprofundou na 

VALE, as características dos mecanismos de aprendizagem junto a universidades 

evoluíram de aquisição e assimilação de conhecimento e fluxos unidirecionais, para 

aquisição, assimilação e melhoria/criação do conhecimento e fluxos de conhecimento 

bidirecionais (ex.: P&D). Estes achados corroboram as conclusões de Yoruk (2011) que 

demonstrou que à medida que o nível de capacidade tecnológica das empresas 

investigadas se aprofundava, as interações das empresas aumentavam em direção a 

universidades e institutos de pesquisa; e com os achados de Arundel and Geuna (2004) 

e Dantas and Bell (2011) que afirmam as interações para inovação com universidades e 

institutos de pesquisa são importantes para empresas que possuem capacidades 

inovadoras aprofundadas com intensivo P&D.  

 

O estudo também sugere que, além das universidades, os fornecedores têm papel 

primordial no desenvolvimento de capacidades tecnológicas desde a construção de 

capacidades iniciais até a construção de capacidades que sustentam a posição de 

liderança mundial, corroborando os estudo de Pogue (2008), Urzúa (2013) e Tsekouras 

(2006). Também, foi evidenciado, corroborando o estudo de Dantas and Bell (2011) que 

a medida que a empresa avançava para níveis de capacidades de inovação avançados, 

começaram a emergir arranjos colaborativos ou redes de conhecimento que envolviam 

diferentes parceiros em um mesmo mecanismo de aprendizagem com fluxos de 

conhecimento bidirecionais entre eles (ex.: P&D em parceria com fornecedores e 

universidades para desenvolvimento de aglomerantes). 

 

Além disso, de maneira similar aos estudos de Pogue (2008) e Choung et al. (2006), 

destaca-se a importância de mecanismos de aprendizagem junto a organizações de 
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pesquisa cooperativas da indústria para a sustentação de capacidades tecnológicas de 

posição de liderança mundial (ex.: projetos colaborativos de P&D junto a AMIRA). 

Esse modelo de mecanismo não foi evidenciado durante a construção de capacidades 

iniciais. 

 

De acordo com Vanhaverbeke (2006), o fenômeno de parcerias para atividades 

inovadoras foi impulsionado pelo aumento do custo e da complexidade das atividades 

de P&D, redução dos ciclos de vida tecnológicos, presença de fornecedores e clientes 

cada vez mais experientes e detentores de conhecimento, crescimento do capital de risco 

e pela crescente difusão de conhecimento de ponta de universidades e institutos de 

pesquisa ao redor do mundo. As evidências encontradas no estudo ampliam esta 

perspectiva, corroborando ao estudo de Choung et al. (2014), demonstrando, de maneira 

não aprofundada, que a ampliação de mecanismos de aprendizagem bidirecionais junto 

a universidades foi impulsionado também por incentivos governamentais para a 

promoção da inovação como a Lei da Inovação, Lei do Bem e a criação de fundos 

públicos para a inovação.  

 

Ademais, algumas características de mecanismos de aprendizagem utilizados pela 

VALE se conectam ao estudo de Levinthal and March (1993) sobre a miopia da 

aprendizagem e suas consequências. Os autores abordam que os mesmos mecanismos 

de aprendizagem que melhoram a performance organizacional também podem gerar 

melhorias limitadas. Na VALE foram evidenciadas características vinculadas à miopia 

da aprendizagem em mecanismos utilizados pela empresa, no que tange a tendência de 

dar pouca ênfase ao longo prazo. A partir de 2013, evidenciou-se um retorno a uma 

visão curtoprazista da aprendizagem, especialmente em atividades de P&D. Em outras 

palavras, a visão de longo prazo da aprendizagem construída a partir de meados da 

década de 2000 é reprimida surgindo em seu lugar uma visão de curto prazo voltada 

para mecanismos de aprendizagem que suportam atividades de inovação relacionadas 

principalmente a redução de custos (atividades self-reinforcement) que podem conduzir 

a uma condição de estagnação (lock-in). 
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Algumas implicações da pesquisa para o debate sobre o papel das indústrias 

relacionadas a recursos naturais para o desenvolvimento tecnológico e econômico 

 

Em relação às implicações para a literatura de desenvolvimento baseado em indústrias 

recursos naturais, as evidências desta pesquisa corroboram as conclusões de Pérez 

(2010), Katz (2015) e Marin et al., (2015) que afirmam que indústrias relacionadas a 

recursos naturais podem ser uma oportunidade, para países com abundância em recursos 

naturais, para criação de novas indústrias, diversificação e desenvolvimento econômico. 

Ademais, as evidências encontradas na pesquisa demonstram que a VALE foi capaz de 

implementar atividades science-based (ex.: nanotecnologia, biotecnologia/ 

biolixiviação). Essas atividades foram realizadas com envolvimento em atividades de 

P&D com universidades, institutos de pesquisa e fornecedores. Portanto, essas 

evidências desafiam as generalizações comuns que encapsulam indústrias relacionadas a 

recursos naturais em categorias caracterizadas de “baixo conteúdo de conhecimento” ou 

com “ausência de oportunidades de inovação” (Castaldi et al., 2009). 

 

Também, as evidências geradas nesta pesquisa ampliam o debate e até mesmo 

questionam as classificações convencionais de indústrias low, medium and high tech 

(OECD, 2011). Essas classificações são limitadas na compreensão da idiossincrasia de 

indústrias relacionadas a recursos naturais, especialmente na mineração. Além disso, as 

evidências deste estudo corroboram as conclusões da literatura de LMTs (Hirsch-

Kreinsen et al., 2006; Hirsch-Kreinsen, 2013) sobre a realização de atividades 

inovadoras relevantes em empresas e indústrias classificadas como LMTs. 

 

No que tange ao debate sobre o funcionamento de enclave da indústria de mineração da 

perspectiva de externalidades tecnológicas, ou seja, da geração de interdependências de 

criação de conhecimento ou de transferências de conhecimento (Storper, 1995), esta 

pesquisa demonstra que por algum tempo e em algumas áreas tecnológicas a empresa 

apresentou características de enclave. 

 

Particularmente, a área tecnológica de lavra parece ter sido a que por mais longo tempo 

manteve estas características (períodos entre 1942-1997 e 1998-2010). Também, a 

pesquisa evidencia que no primeiro período de análise, a VALE foi detentora de 

conhecimento internacionalmente respeitado na área de processamento mineral, porém 
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pouquíssimas implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras da 

empresa foram geradas. Como relatado por Tsuji et al. (1986) no contexto da região 

Norte do país, até meados da década da 80, a VALE manteve infraestrutura de pesquisa 

própria, centralizada e desenvolveu uma área interna de engenharia preparada 

tecnologicamente para atender as suas demandas. Porém, o intercâmbio científico e 

tecnológico da empresa com a comunidade científica praticamente não ocorreu na 

região Norte e se restringiu a prestações de serviço que não atingiram segmentos de 

tecnologia mais avançada. Portanto, neste sentido, corrobora os estudos de Phelps et al. 

(2014) e Cardoso and Faletto (1969). 

 

Porém, a partir dos anos 2000 nas áreas de prospecção e pesquisa mineral e de 

processamento mineral e a partir de 2010 na área de lavra, são evidenciadas diversas 

interações de interdependências para a geração de conhecimento entre a VALE e 

universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e organizações de pesquisa 

cooperativa com implicações para a geração de conhecimento para além das fronteiras 

da empresa (ex.: criação de cursos de pós-graduação para a formação de pessoal interno 

e para a comunidade). Portanto, também corrobora os argumentos de Kuramoto (2001), 

Buitelaar (2001) e Lagos & Blanco (2010) sugerindo que a empresa não apresenta uma 

estrutura de enclave tradicional. Portanto, as evidências parecem sugerir que ao longo 

do tempo há um processo de transição de uma situação de enclave em direção a uma 

possível situação de cluster. E que parecem existir estágios sucessivos de fuga de 

enclave que variam ao longo de tempo e entre áreas. 

 

10.3 CONTRIBUIÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES EMPRESARIAIS 

 

Recomendações de políticas públicas abrangentes só podem ser realmente abordadas de 

forma eficaz, uma vez que uma maior compreensão das influências das capacidades 

tecnológicas, suas fontes e suas implicações para o desenvolvimento de trajetórias 

tecnológicas da indústria de mineração em economias emergentes sejam realizadas. No 

entanto, as conclusões desta pesquisa sugerem algumas questões que devem ser 

consideradas na análise de políticas públicas para a inovação e de tomada de decisões 

para estratégias empresariais. 
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Contribuições para políticas públicas 

Em termos de políticas públicas, de maneira geral, a implicação mais importante das 

conclusões da pesquisa é aumentar a consciência de que as capacidades ao nível da 

empresa são uma variável importante a ser considerada na concepção de intervenções 

políticas. Neste sentido, as iniciativas políticas que visam o avanço da inovação 

precisam ser sensíveis às capacidades já acumuladas ao nível das empresas a aos tipos 

de insumos de conhecimento demandados. Em outras palavras, sugere-se que as 

orientações e instrumentos de políticas públicas se alterem à medida que as capacidades 

tecnológicas acumuladas pelas empresas são modificadas. Especificamente, sugerem-se 

desenhos de políticas públicas voltados:  

 

(i) a sustentação de capacidades tecnológicas inovadoras que ampliem as oportunidades 

de entrada em novas trajetórias tecnológicas e novos negócios para a indústria de 

mineração. Visto que políticas públicas que incentivam o fortalecimento ou construção 

de capacidades tecnológicas iniciais não se demonstram adequadas diante do atual 

desenvolvimento tecnológico da empresa. Porém, é preciso uma compreensão mais 

ampliada de outras empresas do setor.  

 

(ii) ao fortalecimento e incentivo à coordenação para inovação entre diversos atores da 

indústria para a geração de conhecimentos tecnológicos e científicos sensíveis às 

capacidades já acumuladas das empresas e aos tipos de insumos de conhecimento 

demandados pela empresa, particularmente poder-se-ia expandir o conhecimento em 

áreas como biotecnologia, nanotecnologia, geoinformação, automação etc. de maneira 

aplicada à indústria de mineração. Sugerem-se incentivos ao compartilhamento de 

infraestrutura para sustentar e reforçar as interações entre atores da indústria.  

 

Portanto, tendo em conta que o desenvolvimento tecnológico da mineração, 

particularmente o desenvolvimento de capacidades tecnológicas que sustentam a 

posição de liderança mundial abriu oportunidades para o desenvolvimento de novas 

indústrias/negócios e para a entrada em novas trajetórias tecnológicas, corrobora-se com 

o argumento de que a abundância de recursos naturais, combinado com 

desenvolvimento tecnológico pode enriquecer o tecido industrial e gerar 

desenvolvimento tecnológico e econômico de um país. Neste sentido, políticas públicas 

e ações empresariais voltadas à sustentação das capacidades de inovação de liderança 
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mundial são fundamentais para evitar que empresas com alto potencial inovativo não 

descontruam suas capacidades inovadoras e consequentemente limitem seus impactos 

para o desenvolvimento tecnológico e econômico no contexto de economias emergentes.  

 

Contribuições para ações empresariais 

No que tange às contribuições para ações empresariais, os resultados dessa pesquisa 

demonstram que as capacidades tecnológicas não surgem e se desenvolvem em um 

vácuo elas necessitam de esforços deliberados e intencionais em aprendizagem. Neste 

sentido visto as evidências da pesquisa sugere-se: 

 

(i) fortalecimento de mecanismos de aprendizagem para assimilação de conhecimento 

(ex.: treinamentos, programas de pós-graduação) com o objetivo de instruir os 

empregados a respeito de projetos de P&D que estão sendo realizados principalmente 

sobre as atividades envolvidas nos projetos, conteúdos técnicos envolvidos e o potencial 

do mesmo em termos de implicações para a empresa. Isso se demonstra importante para 

que as implicações dos projetos de P&D sejam melhor absorvidas e incorporadas nas 

atividades de produção de maneira contínua e sustentável. Foi evidenciado, 

especialmente na área de lavra truncamentos no ciclo de aprendizagem que afetaram de 

maneira negativa a implantação e uso contínuo de inovações desenvolvidas pela 

empresa em parceria com fornecedores (ver seções 7.3.2 e 7.3.3). A incorporação mais 

ativa dos empregados da VALE nos projetos de P&D, por meio, por exemplo, da 

realização de mestrados e doutorados vinculados aos projetos parece auxiliar neste 

sentido. 

 

(ii) fortalecimento de mecanismos de aprendizagem voltados para a codificação e 

compartilhamento do conhecimento (ex.: criação de banco de dados de procedimentos 

de fácil alimentação e acesso). Em algumas áreas foram relatadas dificuldades na 

codificação do conhecimento, em outras palavras na transformação do conhecimento 

individual em conhecimento organizacional (ver Seção 8.3.3), o que gerou perdas de 

conhecimento. Ademais, foi evidenciado que soluções/conhecimentos que poderiam ser 

exploradas por todas as operações, não o são devido à falta de mecanismos de 

aprendizagem que permitam a compartilhamento do conhecimento (ver Seção 7.3.3). O 

fortalecimento desses mecanismos também poderiam contribuir para uma 

homogeneidade do conhecimento acumulado entre operações. De forma sutil, foi 
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evidenciado que apesar da empresa possuir grande capacidade tecnológica inovadora há 

falta de homogeneidade dessas capacidades entre áreas operacionais. Por exemplo, 

enquanto algumas operações possuem conhecimento suficiente acumulado que permite 

a assimilação de novas tecnologias, outras operações não possuem. 

 

(iii) fortalecimento de atividades inovadoras de caráter disruptivo (ex.: P&D de longo 

prazo) e dos arranjos organizacionais já criados e estabelecidos de sustentação a essas 

atividades (ex.: DITV, ITVs e centros de pesquisa). A partir de 2013 foi evidenciado um 

enfraquecimento desses arranjos (ver Seção 6.3.3, 7.3.3, 8.3.3). Parece haver um baixo 

reconhecimento da profundidade do conhecimento alcançado nas diversas áreas pela 

empresa e de suas implicações. Esta perspectiva parece estar dirigindo a empresa à 

execução exacerbada de atividades de inovação voltadas para tecnologias existentes 

(atividades self-reinforcement) que representam indícios de entrada em um processo de 

estagnação (condição lock-in). Ademais, o fortalecimento de atividades inovadoras de 

caráter disruptivo possibilitam o enriquecimento do tecido industrial e a diversificação. 

 

10.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Esta Seção a partir das evidências empíricas e resultados encontrados na pesquisa 

demonstram as limitações do estudo e sugere novas pesquisas para a expansão do 

conhecimento sobre o tema em questão.  

 

Reconhece-se que este estudo apresenta limitações quanto ao seu escopo e abrangência 

que está relacionada com: (i) a estratégia de pesquisa adotada, que restringe a 

quantidade e qualidade das evidências coletadas, bem como, a maneira de análise dos 

dados; e (ii) as próprias limitações do autor/pesquisador para coletar e interpretar uma 

quantidade tão massiva de informações. E consequentemente, para explicar uma 

empresa tão complexa como é a VALE, uma das maiores empresas de mineração do 

mundo. Portanto, sugere-se realizar estudos similares, com a finalidade de comparar 

com as evidências encontradas e discutidas nesta pesquisa. 

 

Sendo assim, sugere-se: (i) estender o estudo realizado em busca de explicações mais 

aprofundadas sobre o relacionamento entre a acumulação de capacidades tecnológicas e 
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outros fatores influentes em nível de empresa (liderança, estratégias corporativas e etc.), 

em nível de indústria (natureza da tecnologia, padrões de inovação, competição, 

regulação, orientação mercadológica e de exportação, políticas industriais e etc.) e 

fatores econômicos e globais (regimes tecnológicos, macro e mesoinstituições, políticas 

macroeconômicas e etc.); (ii) aprofundar o estudo realizado com evidências de outras 

empresas ou indústria de mineração em outros contextos como Chile, Peru, Austrália, 

Canadá, etc. em busca de (a) análises comparativas sobre o processo de acumulação de 

capacidades tecnológicas e o papel dos mecanismos de aprendizagem tecnológica para o 

desenvolvimento tecnológico da indústria de mineração, e (b) razões pelas quais em 

outros contextos as empresas ou a indústria não atingiu e/ou atingiu nível de 

desenvolvimento tecnológico elevado; (iii) sugere-se realizar estudos voltados para a 

cadeia da mineração, especialmente a cadeia de fornecedores da mineração (empresas 

de bens de capital, empresas de serviços, universidades, etc.) para compreensão das 

interações existentes nessa cadeia e o seu papel para o desenvolvimento tecnológico e 

ampliação do tecido industrial no contexto de economias emergentes; e (iv) sugere-se 

estudos mais aprofundados na VALE que cubram em profundidade evidências de outros 

bens minerais, além do minério de ferro e também estudos que captem variações intra-

empresariais entre operações (minas). 
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11. ANEXO I – LISTA DE ENTREVISTAS PARA A PESQUISA 

 

Nr. Data Local Organização Entrevistado Cargo 

1 12/03/2013 Rio de Janeiro Vale Domenica Blundi Coordenadora do Instituto Tecnológico VALE 

2 16/04/2013 Belo Horizonte Vale Cláudia Diniz Gerente Geral de Tecnologia e Propriedade Intelectual 

3 16/04/2013 Belo Horizonte Vale Alexandre Salomão Andrade Gerente de Projetos de P&D 

4 16/08/2013 Belo Horizonte Vale Alexandre Salomão Andrade Gerente de Projetos de P&D 

5 21/09/2013 Rio de Janeiro UFRRJ Francisco José Silva Professor do Curso de Geologia 

6 30/10/2013 Belo Horizonte Vale Claudia Diniz Gerente Geral de Tecnologia e Propriedade Intelectual 

7 30/10/2013 Belo Horizonte Vale Alexandre Salomão Gerente de Projetos de P&D 

8 30/10/2013 Belo Horizonte Vale Evandro Silva Gerente Técnico de Engenharia de Projetos 

9 30/10/2013 Belo Horizonte Vale Monica Alvim Gerente de Sustentabilidade 

10 19/01/2014 Rio de Janeiro UFRRJ Francisco José Silva Professor do Curso de Geologia 

11 19/03/2014 Rio de Janeiro UFRRJ Francisco José Silva Professor do Curso de Geologia 

12 09/05/2014 Rio de Janeiro CETEM Jackson de Figueiredo Neto Núcleo de Inovação Tecnológica 

13 08/04/2014 Rio de Janeiro CETEM Adão Benvindo da Luz Pesquisador Titular do CETEM/MCT 
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14 27/05/2014 Rio de Janeiro CETEM Jackson de Figueiredo Neto Núcleo de Inovação Tecnológica 

15 12/05/2014 Rio de Janeiro 
Universidade Estácio de 

Sá 
Cláudio Pitassi Professor / Ex-funcionário da Vale 

16 30/05/2014 Rio de Janeiro HP Rogério Dias Chief Technology 

17 03/07/2014 Belo Horizonte Vale Cláudia Diniz Gerente Geral de Tecnologia e Propriedade Intelectual 

18 03/07/2014 Belo Horizonte Vale Alexandre Salomão Andrade Gerente de Projetos de P&D 

19 11/08/2014 Nova Lima Vale André Luiz Costa Vieira Engenheiro Master - MAC 

20 11/08/2014 Nova Lima Vale Agenor Santos Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Infraestrutura de Mina 

21 11/08/2014 Nova Lima Vale Luis Vasconcelos Gerente Geral 

22 11/08/2014 Belo Horizonte Vale Evandro Silva Gerente Técnico de Engenharia de Projetos 

23 11/08/2014 Belo Horizonte Vale Roberto Xavier Engenheiro Projetos de Capital 

24 12/08/2014 Nova Lima Vale Gustavo Mafra Moreira Supervisor de Aquisição de Dados Geológicos e Infraestrutura 

25 12/08/2014 Nova Lima Vale Marco Antonio Braga Gerente de Exploração Mineral de Ferrosos 

26 13/08/2014 Santa Luzia  Vale Patrice Mazzoni Diretora 

27 13/08/2014 Santa Luzia  Vale Wagner Soares Tecnico de Processos - CDM 

28 13/08/2014 Santa Luzia  Vale 
Gislayne Andrade Matias da 

Luz 
Supervisora de Laboratório - CDM 
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29 13/08/2014 Santa Luzia  Vale Luzia Cristina Chave Tecnologia Exploração e Projetos Minerais - CDM 

30 13/08/2014 Santa Luzia  Vale Rogerio Kwitko Ribeiro Tecnologia Exploração e Projetos Minerais - CDM 

31 13/08/2014 Nova Lima Vale Carlos Gontijo Engenheiro Senior - MAC 

32 13/08/2014 Nova Lima Vale Kesley Julianelli Gerente Geral de Planejamento da Produção de Ferrosos - MAC 

33 14/08/2014 Belo Horizonte Vale Evandro Silva Gerente Técnico de Engenharia de Projetos 

34 14/08/2014 Belo Horizonte Vale Josiane Cristina Martins 
Engenheira Senior - Gestão de Tecnologia e Propriedade 

Intelectual 

35 14/08/2014 Belo Horizonte Vale Jessica Bianca Carvalho Exploração e Projetos Minerais 

36 14/08/2014 Nova Lima Vale Marco Túlio Satiago Ferreira 
Gerente de Desenvolvimento de Processos de Tratamento de 

Minérios - MAC 

37 20/08/2014 Belo Horizonte Vale Jefferson Rosa Recursos Humanos 

38 20/08/2014 Belo Horizonte Vale Edson Ribeiro Diretor de Projetos Minerais 

39 29/08/2014 Vitória Vale Decio de Vicenzi Neto 
Engenheiro da Diretoria de Engenharia e Desenvolvimento 

Logístico 

40 25/08/2014 Vitória Vale Eduardo S. Soares Engenharia de Desenvolvimento de Via Permanente 

41 25/08/2014 Vitória Vale Jorge M. C. Fernandes Capacitação e Tecnologia Logística 

42 29/08/2014  Vitória Vale Jorge M. C. Fernandes Capacitação e Tecnologia Logística 

43 01/09/2014 Vitória Vale Rondinelli Juvencio Capacitação e Tecnologia Logística 
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44 01/09/2014 Vitória Vale José Luiz Borba Capacitação e Tecnologia Logística 

45  10/10/2014 Rio de Janeiro UFRRJ Francisco José Silva Professor do Curso de Geologia 

46 16/12/2014 Rio de Janeiro Vale Jorge M. C. Fernandes Capacitação e Tecnologia Logística 

47 12/02/2015 Rio de Janeiro Vale Nelson Coelho Gerente de Engenharia de Navegação 

48 24/02/2015 Belo Horizonte Vale Rogerio Carneiro Gerente de P&D - CTF 

49 24/02/2015 Belo Horizonte Vale Alexandre Salomão Andrade Gerente de Projetos de P&D 

50 27/03/2015 Brasília IBRAM Cinthia Gerente de P&D 

51 37/03/2015 Brasília IBRAM Edmilson Costa Consultor em Geologia, Meio Ambiente e Mineração 

52 27/03/2015 Belo Horizonte Vale Josiane Cristina Martins Engenheira Sênior  

53 27/03/2015 Belo Horizonte Vale Denile Boher Gestora de portifolio de projeto de P&D 

54 27/03/2015 Belo Horizonte Vale Geraldo Analista de tecnologia e inovação 

55 27/03/2015 Belo Horizonte Vale Rodrigo Akar Engenheiro de minas 

56 26/03/2015 Belo Horizonte UFOP Geraldo Magela Professor 

57 09/04/2015 Belo Horizonte Votorantim Metais Rodrigo Gomes Gerente Corporativo de Inovação e Tecnologia em Energia 

58 17/04/2015 Santiago BHP Billiton Oswaldo Urzua Gerente de Relações Institucionais e Governamentais 
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59 16/03/2015 Porto Alegre UFRGS Jair Koppe Professor UFRGS 

60 17/03/2015 Porto Alegre UFRGS João Felipe Professor UFRGS 

61 13/05/2015 Sumaré 3M Claudia Dominguini Diretoria Key Account 

62 14/05/2015 Belo Horizonte VM Adelson Dias de Souza Gerente Geral Tecnologia 

63 15/05/2015 Belo Horizonte VM Rodrigo Gomes Gerente Corporativo de Inovação e Tecnologia em Energia 

64 15/05/2015 Belo Horizonte Vale Alexandre Salomão Gerente de Projetos de P&D 

65 26/05/2015 Belo Horizonte UFOP Marcos Suita Professor 

66 28/05/2015 Belo Horizonte Vale Rodrigo Araki Engenheiro de minas 

67 29/05/2015 Belo Horizonte Votorantim Metais Rodrigo Gomes 
Gerente Corporativo de Inovação em Energia e Tecnologia 

Mineral 

68 05/06/2015 Belém ITV Roberto Dall´Agnol Pesquisadors do ITV/Belém 

69 05/06/2015 Belém ITV Bertram Heinze Gerente de Relações Externas 

70 08/06/2015 Belém Redes Lucas Lourinho Coordenador de Marketing e Relacionamento da REDES/FIEPA 

71 08/06/2015 Belém Redes Junior Lopes Gerente 

72 02/06/2015 Xerém ITV Luiz Mello Diretor 

73  07/08/2015 Rio de Janeiro Vale Luiz Mello Diretor 
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74 06/08/2015  Rio de Janeiro Vale Adam Macmillan Gerente de tecnologia e inovação  

75  07/08/2015 Rio de Janeiro Vale Sandoval Carneiro  
Gerente de Parcerias e Recursos da Diretoria de Tecnologia e 

Inovação 

76  20/08/2015 Belo Horizonte Vale Fabiano Tonucci Gerente de P&D 

77  13/08/2015 Rio de Janeiro Vale Edgar Sepulveda Analista de tecnologia e inovação 

78  02/09/2015 Nova Lima Verti Ecotecnologias Euler Santos Executive Director 

79  09/09/2015 São Miguel Paulista Votorantim metais Marco Antonio Angora Gerência Geral de Tecnologia  

80 05/06/2015  Belo Horizonte Votorantim metais Wagner Da Silva Lima Energia Technology Specialist da Votorantim Metais 

81  09/06/2015 Belo Horizonte Votorantim metais Adelson Dias de Souza Gerente Geral Tecnologia 

82 04/09/2015 
 São José dos 

Campos 
Geoambiente Izabel Cecarelli 

Diretora Presidente da Geoambiente Sensoriamento Remoto 

LTDA 

83 01/09/2015 Divinopolis Useligas Edilson Simoes de Moura Sócio Administrador 

84  21/08/2015 Nova Lima Terravision Allan Brandt Diretor Técnico 

85 21/08/2015 Nova Lima Brandt Markus Weber Diretor de Gestão do Conhecimento 

86 21/08/2015  Nova Lima Verti Ecotecnologias Euler Santos Executive Director 
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12. ANEXO II – CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS DA PESQUISA 

 

Acumulação 

de Capacidade 

Tecnológica 

Capacidade tecnológica: Reflete um estoque de recursos que permite a empresa 

realizar atividades operacionais e de diferentes tipos e níveis de atividades inovadoras. 

 

Onde residem os recursos: Residem em sistemas técnicos físicos (ex.: à maquinaria, 

equipamentos, sistemas, banco de dados, softwares, e etc. - capital físico), profissionais 

(ex.: conhecimento tácito, experiências, qualificações e habilidades dos profissionais - 

capital humano) e sistemas organizacionais (ex.: rotinas organizacionais, procedimentos, 

instruções, documentação, normas, processos, fluxos, técnicas gerenciais, sistemas 

especializados e etc. - capital organizacional). 

 

Como se expressam os níveis e tipos de capacidade tecnológica: Por graus de 

novidade e de complexidade das atividades relacionadas às áreas tecnológicas 

prospecção e pesquisa mineral, mineração e processamento mineral. 

Aprendizagem 

Tecnológica 

Aprendizagem tecnológica: Mecanismos, práticas, fluxos de conhecimento 

intraorganizacionais e interorganizacionais que permitem à organização adquirir 

conhecimento de fontes externas e internas, internalizar, gerar e transformar 

conhecimento em capacidades operacionais e de inovação. 

 

Mecanismos intraorganizacionais: Frequência e natureza de interações 

relacionadas a troca, combinação, geração de conhecimentos entre áreas funcionais 

da empresa. Por exemplo: P&D internos, treinamento. 

 

Mecanismos interorganizacionais: Frequência e natureza de interações 

relacionadas a troca, combinação, geração de conhecimentos entre a empresa em 

análise e outras organizações correlatas. Por exemplo: universidades, institutos de 

pesquisa, fornecedores, clientes, competidores, etc.  

 

Implicações 

da 

Acumulação 

de Capacidade 

Tecnológica e 

dos 

Mecanismos 

de 

Aprendizagem 

Implicações geradas pela acumulação de capacidade tecnológica e pelos 

mecanismos de aprendizagem: 

 

Implicações para atividades inventivas e inovativas: As atividades inventivas são 

expressas na forma de patentes, experimentações e etc. As atividades inovadoras são 

expressas na forma de atividades implementadas que resultaram em benefícios 

concretos, como novos produtos, novos processos. 

 

Implicações operacionais: Produtividade, produção, custos operacionais, etc. 

 

Implicações ambientais e de saúde e segurança: uso de água, emissão de CO2, 

desmatamento, etc. 

 

Implicações comerciais: vendas, market-share, preço. 

 

Implicações para novos negócios: Diversificação para novas áreas de negócio, 

spin-offs, spill-overs. 
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13. ANEXO III – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro de Entrevista 

 

Público: Diretores, gerentes de área, engenheiros e técnicos das unidades 

operacionais. 

 

 

1. CAPACIDADE TECNOLÓGICA: Quando sua área foi criada? Como sua área 

está organizada/estruturada? Quem são os profissionais envolvidos? Quais são suas 

qualificações? Como é o fluxo de produção da sua área? Quais foram as principais 

mudanças/melhorias da área ao longo do tempo? O que motivou o desenvolvimento 

dessas mudanças/melhorias? Poderia me dar exemplos de atividades inovadoras 

(projetos) realizadas pela sua área? Quando elas aconteceram? Quem esteve 

envolvido? Quais as principais dificuldades enfrentadas? Como que essas 

dificuldades foram superadas? Quais foram os benefícios alcançados? O que poderia 

ser melhor? Como é o envolvimento da sua área com outras áreas? 

 

2. MECANISMOS DE APRENDIZAGEM: Como que sua área adquiriu 

conhecimento para implementar essas mudanças/melhorias? Quando isto aconteceu? 

Quem esteve envolvido? Por que foi realizado dessa forma e não outra? Quais foram 

os benefícios alcançados? O que poderia ser melhor? 

 
Mecanismos intraorganizacionais: treinamentos, P&D, centros 

de pesquisa, comitês. 

 

Mecanismos interorganizacionais: treinamento, consultoria e 

assistência técnica, testes e experimentações, desenvolvimento 

e engenharia, P&D. 

 

Parceiros envolvidos: expertise, usuários, clientes, 

fornecedores, competidores, universidades e institutos de 

pesquisa. 

 

 

3. IMPLICAÇÕES: Quais foram os resultados/benefícios das mudanças/melhorias 

realizadas? Poderia me dar exemplos de benefícios concretos? Quais foram os 

resultados de melhoria na produtividade? Quais foram os resultados de melhoria no 

consumo de água? Quais foram os resultados de eficiência energética? Quais foram 

os resultados de melhoria ambiental? Quais foram os resultados de melhoria em 

aspectos comerciais? O que poderia ser melhor? 

 

4. OUTROS FATORES INFLUENTES:  

 
Específicos da firma: liderança e estratégia. 

 

Específicos da indústria: mercado,  políticas públicas 
 

 

 


