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A ESCOLA

A Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getulio Vargas (EBAP/
FGV) foi criada no dia 15 de abril de 1952, na cidade do Rio de Janeiro, como 
a primeira escola de  administração pública do Brasil e da América Latina. A 
EBAP surgiu por meio de uma parceria entre a FGV e a Organização das Nações 
Unidas (ONU) para atender à demanda por profissionais qualificados na área 
pública no país. 

Em 2002, a EBAP passou a se chamar Escola Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas (EBAPE), confirmando também a sua atuação no setor privado, 
que, na verdade, sempre existiu, desde sua origem. A EBAPE conquistou 
credibilidade, legitimidade e uma capacidade surpreendente de agregar 
conhecimento de alto nível aos seus estudantes, introduzindo-os em um 
processo produtivo de excelência. 

PIONEIRISMO DA EBAPE

• Primeira escola a oferecer curso superior em Administração no Brasil e na 
América Latina. 

• Os primeiros livros de administração no Brasil foram publicados na EBAPE. 

• Primeira instituição a usar o sistema de crédito e matrícula por disciplina no 
Brasil. 

• Primeira presidência e sede da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração (ANPAD).



Contexto Institucional da Pesquisa

A pesquisa aqui proposta será executada no âmbito do Programa de Pesquisa em Gestão 
da Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil da Escola Brasileira de Administra-
ção Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas. Criada em 1944 com o objetivo 
inicial de preparar pessoal qualificado para a administração pública e privada do país, a Funda-
ção Getulio Vargas extrapolou as fronteiras do ensino e avançou pelas áreas da pesquisa e da in-
formação, até converter-se em sinônimo de centro de qualidade e excelência. Pioneira no campo 
da educação, a Fundação Getulio Vargas é referência não só por seus reconhecidos programas 
de graduação, mestrado, doutorado e trabalhos aplicados, mas também por sua busca constan-
te pela modernidade e pela inovação. A Fundação Getulio Vargas é um centro de ensino de 
qualidade e excelência que dedica seus esforços ao desenvolvimento sócio econômico do Brasil.

Criada em abril de 1952, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 
Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) tem desempenhado importante papel na formação de 
quadros universitários e governamentais no Brasil e em outros países da América Latina e África. 
Desde seu início, ministra cursos de administração em nível de pós-graduação e especialização, 
bem como mantém vários programas de pesquisa e consultoria técnica a empresas e entidades 
do governo.

O Programa de Pesquisa sobre Capacidade Tecnológica, Inovação Industrial e Com-
petitividade no Brasil, da EBAPE/FGV, foi criado em outubro de 1999. Seu propósito é gerar uma 
contribuição fundamental para a compreensão do processo de desenvolvimento tecnológico e 
inovação na indústria brasileira e seus impactos no crescimento econômico. Esse programa de 
pesquisa reconhece que a acumulação de capacidades tecnológicas, especialmente as capacida-
des para inovação, representam insumo fundamental ao alcance e/ou fortalecimento da compe-
titividade industrial. Por conseguinte, a acumulação de capacidades tecnológicas torna-se fonte 
vital ao crescimento industrial e econômico. Os seus objetivos são:

• Realizar avanços significativos na fronteira internacional da pesquisa e do conhecimen-
to sobre o processo de acumulação de capacidades tecnológicas, suas causas, e suas 
consequências para a competitividade industrial e crescimento econômico, no contex-
to de economias emergentes, especialmente no Brasil. 

• Implementar pesquisa de ponta, em nível internacional, para gerar novas evidências 
empíricas e novas explicações sobre o papel da acumulação de capacidades inovado-
ras no aprimoramento da performance competitiva de empresas e indústrias de econo-
mias emergentes, particularmente no Brasil.



• Gerar e disseminar de forma sistemática novas evidências sólidas, análises robustas e 
recomendações práticas para gestores governamentais e empresariais voltadas para o 
desenho, execução e aprimoramento e/ou reorientação de políticas públicas e estraté-
gias empresariais relacionadas à inovação e à competitividade da indústria brasileira.

Esse programa de pesquisa centra-se em um modelo baseado na implementação de pes-
quisa de ponta, em âmbito internacional. Os resultados gerados pelas pesquisas têm contribuído 
para avanços empíricos, teóricos e metodológicos no âmbito da literatura internacional de eco-
nomia e gestão da inovação tecnológica. Os resultados dessas pesquisas geram duas contribui-
ções importantes: de um lado, têm contribuído para a geração de conhecimento aplicado que 
pode ser usado diretamente por tomadores de decisão em nível da indústria e governos relativo 
à inovação industrial; de outro lado, geram insumos para ensino de excelência na FGV. Esse mo-
delo é representado pela figura a seguir. 

Modelo do Programa de Pesquisa

Programa de Pesquisa em Aprendizagem 

Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil, 

da EBAPE/FGV

Insumos para 

enriquecimento de 

atividades de ensino em 

nível stricto sensu da FGV 

(graduação, mestrado e 

doutorado) e lato sensu 

(educação executiva)

Pesquisa acadêmica de 

ponta para avançar a 

fronteira internacional do 

conhecimento neste campo 

de pesquisa

Insumos para o desenho, 

redesenho e execução 

de políticas públicas e 

estratégias empresariais 

para a competitividade 

industrial

Ao longo de seus 15 anos de existência foram implementados cerca de 20 estudos no 
âmbito deste programa de pesquisa. A grande maioria desses projetos de pesquisa tem sido 
realizada à base de extensivos trabalhos de campo, de cobertura em longo prazo, e à base de 
evidências qualitativas e quantitativas de primeira mão coletadas diretamente de empresas e de 
organizações do sistema de apoio ao sistema de inovação via trabalhos de campo. Isto tem pos-
sibilitado a realização de análises com adequado grau de detalhe, profundidade e dinamismo 
(exame sistemático de mudanças ao longo do tempo e sob regimes industriais distintos).

Este documento reflete os primeiros resultados do projeto de pesquisa intitulado “Acumu-
lação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil: 
Análise Empírica e Recomendações Práticas para Políticas Públicas e Estratégias Empresariais”. 



Trata-se de pesquisa financiada pela Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado (RPCAP) da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) e com envolvimento de pesquisadores de duas unidades da FGV: 
a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) e o Instituto Brasileiro de 
Economia (IBRE).

Trata-se de pesquisa financiada pela Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado (RPCAP) 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), com envolvimento de pesquisadores de duas unidades da 
FGV: a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) e o Instituto Brasileiro 
de Economia (IBRE). A pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pesquisa em 
Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil, da EBAPE/FGV, pela equipe: Paulo N. 
Figueiredo e Mauricio Canêdo Pinheiro (coordenadores), e os assistentes de pesquisa Bernardo 
Cabral, Felipe Queiroz, Fernanda Steiner e Rubia Wegner.
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Introdução1
Como se tem argumentado no âmbito do projeto de pesquisa mencionado e de suas pu-

blicações relacionadas, grande parte do alcance e do fortalecimento da competitividade indus-
trial brasileira depende de esforços eficazes de acumulação de capacidades tecnológicas para 
inovação e aumento de produtividade.1

Nesse sentido, o objetivo do projeto de pesquisa “Acumulação de Capacidades Tecnológi-
cas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil: Análise Empírica e Recomendações 
Práticas para Políticas Públicas e Estratégias Empresariais” se constitui em examinar como a acu-
mulação de capacidades tecnológicas inovadoras, em nível de empresas e setores industriais, 
pode contribuir para fortalecer a competitividade industrial do Brasil. 

Como já se discutiu, o Brasil é um país de renda per capita média, e há o risco da estagnação 
em longo prazo nesse nível de desenvolvimento – a chamada “armadilha da renda média”. Para 
que o Brasil dobre o seu nível de renda per capita em 20 anos, é preciso um crescimento eco-
nômico médio anual médio de 3,5%: muito mais elevado do que o experimentado nas últimas 
décadas, seja qual a for a data de corte utilizada.

1.1 Por que desenvolvimento industrial é importante para o crescimento 
econômico?

O desenvolvimento industrial e tecnológico é um dos fatores decisivos para que os países 
avancem para a categoria de alta renda per capita. Não se trata de uma panaceia, mas a história 
ensina que nações que se desenvolveram industrialmente, por meio da acumulação de capaci-
dades tecnológicas para inovação, também obtiveram significativo desenvolvimento socioeco-
nômico. Tornaram-se países de alta renda, transformaram-se em líderes no mercado global e em 
fornecedores de tecnologia para vários tipos de indústrias. 

A indústria joga importante papel de viabilizar um ritmo adequado de crescimento econô-
mico por várias razões: (i) é uma das mais importantes fontes de inovações tecnológicas; (ii) as 
várias inovações tecnológicas que emergem na indústria podem se difundir e influir em outros 
tipos de inovações nos demais setores da economia; (iii) a produtividade na indústria manufatu-
reira tende a crescer mais rapidamente do que a do setor de serviços; (iv) a indústria manufatu-
reira é grande demandadora e impulsionadora de uma ampla gama de atividades e serviços; (v) 
a indústria manufatureira demanda e gera recursos humanos altamente qualificados; (vi) estas 
demandas por serviços e recursos humanos qualificados têm efeitos multiplicadores na econo-
1 Ver Pinheiro et al. (2015) e Pinheiro e Figueiredo (2015). 
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mia que, por sua vez, contribuem para o crescimento industrial e econômico. Portanto, o forta-
lecimento da capacidade tecnológica da indústria brasileira é uma das condições necessárias ao 
crescimento econômico do país.

Neste projeto, adotou-se uma perspectiva abrangente para a indústria que, indo além do 
setor manufatureiro, envolve várias atividades relacionadas a recursos naturais. A partir de 2000 
intensificou-se o amplo debate internacional sobre o papel das indústrias intensivas em recursos 
naturais no crescimento e desenvolvimento de países ricos nesses recursos.

Tais indústrias contribuíram enormemente para o desenvolvimento socioeconômco de 
países hoje avançados, como: Austrália, nações da Escandinávia, além de Canadá e Estados Uni-
dos.2 Ao contrário das generalizações comuns (e negativas) sobre essas indústrias, evidências de 
pesquisas recentes, especialmente no contexto de economias em desenvolvimento, demons-
tram que elas oferecem amplas oportunidades para desenvolvimento tecnológico e inovação.3 
Um exemplo é a indústria siderúrgica no Brasil.

1.2 A indústria siderúrgica no Brasil: alguns estudos anteriores

A indústria siderúrgica brasileira já foi alvo de diferentes pesquisas, em diversos níveis de 
análise. Figueiredo (2001, 2002, 2003) apresenta estudos comparativos de capacidade tecnoló-
gica e desempenho entre as empresas CSN e Usiminas. De Castro e Figueiredo (2005), por outro 
lado, analisam as implicações de capacidades tecnológicas e aprendizagem para aprimoramen-
to de desempenho numa aciaria da CSN. Diferentes estudos de De Paula (1992, 1998, 2002, 2012) 
descrevem as tecnologias existentes na indústria brasileira de siderurgia e os impactos da priva-
tização das empresas públicas da indústria para sua organização industrial. Os trabalhos de An-
drade e Cunha (2002) e Gomes (1983) são recomendados para um aprofundamento na história 
dessa indústria no Brasil.

Entretanto, ainda há poucos estudos empíricos acerca das empresas e com alta represen-
tatividade da indústria siderúrgica que examinam detalhadamente as capacidades tecnológicas. 
Mais ainda são escassos os trabalhos que ressaltam os fatores que influenciam a acumulação de 
capacidades tecnológicas e as suas consequências. As questões de pesquisa que visam preen-
cher estas lacunas serão ressaltadas a seguir.

1.3 Questões e foco da pesquisa

Com esse pano de fundo, esta pesquisa foi desenhada para examinar duas questões. A 
primeira refere-se até que ponto e como empresas da indústria de siderurgia no Brasil têm acu-
mulado capacidades tecnológicas, tanto para atividades operacionais como para inovação; a se-

2 Ver Andersen et al. (2015) e Perez (2015).
3 Ver Figueiredo (2010), Dantas e Bell (2011) e Marin et al. (2012).
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gunda objetiva explicar como este processo de acumulação de capacidades tecnológicas tem 
influenciado o alcance e o fortalecimento (ou enfraquecimento) da competitividade industrial.

Esta investigação abrange não apenas a acumulação de capacidades tecnológicas em si, 
mas também os seus fatores internos (dentro de setores industriais) e externos, como as políticas 
públicas. A motivação para se contribuir com a geração de novas evidências e explicações sobre 
a relação entre acumulação de capacidades tecnológicas e competitividade industrial no Brasil 
relaciona-se não apenas à situação preocupante na qual esta última se encontra, mas, também, 
às limitações dos estudos e abordagens existentes.

1.4 Por que estudos e abordagens existentes não são suficientes?

Durante os últimos anos têm emergido diversos estudos que objetivam examinar a relação 
entre inovação e competitividade industrial no Brasil. Não obstante, os méritos desses estudos e 
abordagens possuem algumas limitações quanto aos métodos e proxies adotados, por exemplo: 

(1) Há forte tradição de examinar questões relacionadas à inovação industrial e competi-
tividade a partir de uma perspectiva macro ou agregada, geralmente à base de dados 
derivados de surveys de inovação. A despeito dos méritos desta abordagem, perde-se 
a oportunidade de captar detalhes e nuances importantes sobre o processo de desen-
volvimento tecnológico e suas implicações para a competitividade em setores indus-
triais e suas empresas. E há no Brasil justamente uma escassez de dados primários e 
análises em empresas, que possam gerar insumos para desenho e a implementação 
de políticas públicas e ações corporativas mais eficazes relativas ao desenvolvimento 
industrial. Como se sabe, quanto mais se agrega, mais se escondem detalhes impor-
tantes do processo de inovação industrial. 

(2) Especificamente, os chamados surveys de inovação, amplamente utilizados em diver-
sos países, ainda que sejam muito relevantes para fornecer uma perspectiva agregada, 
possuem importantes e inerentes limitações, tais como: (i) insuficiência para captar as 
capacidades tecnológicas que possibilitam a implementação das atividades inovado-
ras; (ii) desenho estático que não capta o processo de evolução das atividades inovado-
ras e suas fontes; (iii) são limitados em termos do estudo sobre o processo, as causas e 
consequências da acumulação de capacidades tecnológicas em empresas e indústrias.

(3) Há também o uso de proxies ou medidas inadequadas para examinar atividades inova-
doras, como é o caso de indicadores de gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
número de laboratórios e estatísticas de patentes. Estes indicadores, ainda que clássi-
cos, têm sérias limitações: (i) representam apenas uma pequena fração (quando muito) 
das reais atividades inovadoras; (ii) negligenciam importantes atividades inovadoras 
de natureza incremental, derivadas de esforços de engenharia e experimentações di-
versas. Estes esforços, por sua vez, são, de um lado, precondições para se avançar para 
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níveis mais sofisticados de inovação; e, do outro, geram grande impacto positivo na 
produtividade.

(4) Ademais, tende-se a enxergar a inovação basicamente como produto ou como resul-
tado direto da oferta de certos insumos, como laboratórios de pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) e capital humano, representado pelo número de mestres e doutores. 
Ainda mais problemáticos são critérios como: publicações; percepções de gestores 
que excluem as nuances que as próprias empresas fazem sobre suas atividades de ino-
vação; foco num momento específico do tempo e não em processos que evoluem di-
namicamente; fixação num determinado fator, como capital físico ou capital humano, 
mas sem avaliar como o conjunto amplo de recursos interage ao longo do tempo.
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A base conceitual que dá sustentação a esta pesquisa envolve o exame da relação entre a 
acumulação de capacidades tecnológicas (para atividades de produção e para inovação), os me-
canismos subjacentes de aprendizagem (fontes para acumulação de capacidades tecnológicas) e 
os impactos gerados em termos de competitividade à luz de mudanças na moldura institucional.

2.1 A perspectiva sobre inovação nesta pesquisa

Antes de se apresentar a base analítica do projeto e definir os seus principais componentes, 
é importante esclarecer a ideia sobre inovação que permeia esta pesquisa. Esta ideia transcende 
as perspectivas limitadas que tratam a inovação somente como atividades altamente complexas 
derivadas de esforço científico em sofisticados laboratórios de P&D. Dessa forma, como mostra-
do na Figura 2.1, uma ampla ideia de inovação abrange a implementação de mudanças em pro-
dutos/serviços, processos e sistemas organizacionais e gerenciais – da iniciação à adaptação me-
nor, e daí até os estágios mais avançados. As atividades incluem imitação duplicativa, imitação 
criativa e as mais sofisticadas ações de design e desenvolvimento à base de engenharia e P&D 
(Figura 2.1). Essas atividades podem ter graus de novidade que variam de novas para a empresa 
até novas para a economia, como também para o mercado internacional.

Figura 2.1. Escala de tipos e graus de inovação a ser usada na pesquisa

Imitação duplicativa

Adaptação relativamente 
simples (inovações 

incrementais básicas/
intermediárias)

Modificação 
relativamente complexa 
(inovações modulares e 

arquiteturais)

Design e 
desenvolvimento original 

P&D + E

Imitação criativa

Modificação 
relativamente complexa 
(inovações incrementais 

avançadas)

Design e 
desenvolvimento não 

original via P&D + 
Engenharia (E)

Criação de novas 
tecnologias e 

sistemas de produção 
(breakthroughs) - via 

P&D + Engenharia (E)

Grande parte das inovações exitosas ao redor do mundo tem derivado de 
recombinações de tecnologias existentes (mudanças incrementais)

Fonte: Figueiredo (2009, p. 24).

Base Conceitual2
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A Figura 2.1 sugere que a ideia de classificar empresas (ou países) segundo uma perspecti-
va “binária” de “inovadora” versus “não inovadora” é limitada e equivocada. Aliás, a perspectiva de 
inovação como um contínuo de atividades com crescentes graus de complexidade e novidade 
é particularmente importante para a compreensão do processo de inovação em empresas que 
operam em economias em desenvolvimento e emergentes. Várias destas empresas iniciam suas 
atividades tecnológicas com base em imitação duplicativa, para poderem avançar ao outro ex-
tremo do espectro da Figura 2.1. 

Dessa forma, a visão de inovação da pesquisa é abrangente e não se limita à alta tecnologia 
de fronteira. A inovação pode derivar de uma forte base de engenharia nas empresas – como é 
típico, por exemplo, das indústrias de máquinas alemãs, líderes globais em vários segmentos – e 
até mesmo do chão de fábrica, de uma sólida ferramentaria capaz de fazer modificações básicas 
em produtos e processos. Inovação é entendida, assim, como processo e não como evento isola-
do, muito menos “linha de chegada”.

Não se pense, porém, que a ênfase nesse espectro de estágios de capacidade tecnológica 
e inovadora significa, de alguma forma, negligenciar as etapas superiores de P&D e os rankings 
patentários. É exatamente o contrário. O problema é que a visão, por vezes predominante, de 
enfatizar somente o desenvolvimento de capacidades nos estágios superiores fracassa exata-
mente por dar pouca atenção à massa crítica das fases anteriores, que compõem o tipo de tecido 
produtivo em que é possível surgir com mais frequência os expoentes de fronteira. 

2.2 Apresentação da base analítica da pesquisa

O modelo analítico do projeto está representado na Figura 2.2 a seguir. Este modelo é im-
portante para fornecer avanços em termos de novo entendimento sobre a relação entre as ques-
tões estudadas, assim como um claro esclarecimento às autoridades públicas sobre as diferenças 
e semelhanças entre as empresas, no que diz respeito às causas e aos resultados da formação 
de capacidade de inovação e competitividade. Isso é importante para adaptar suas políticas e 
estratégias de negócios.
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Figura 2.2. Modelo analítico da pesquisa

Fonte: Adaptado de Bell e Figueiredo (2012) e Figueiredo (2009).

Esse conjunto de relações representadas na Figura 2.2 será analisado como um conjunto 
de setores industriais e suas principais empresas produtoras e fornecedores, e também de or-
ganizações de apoio à inovação, como universidades e institutos de pesquisa. Esclarece-se, a 
seguir, o significado dos elementos da estrutura analítica da pesquisa conforme apresentado 
na Figura 2.2. Assim, o foco especial centra-se nos inputs, isto é, nos fatores que levam a inovar, 
e não apenas no output, a inovação em si. Entretanto, o foco da pesquisa recai sobre as relações 
existentes entre as etapas A, B e C. As influências indiretas em nível da indústria e da economia 
apresentadas na etapa D são levadas em consideração, principalmente na elaboração de insights 
sobre políticas públicas, mas não integram o método estatístico de mensuração das relações 
entre as etapas.

A: Acumulação de capacidades tecnológicas. Capacidades tecnológicas são definidas 
aqui como os recursos (base de conhecimento) para administrar e gerar as mudanças tecnológi-
cas. As capacidades tecnológicas envolvem o capital humano, que não se limita a cientistas com 
PhD, mas pode incluir engenheiros, técnicos e até pessoal de “chão de fábrica”; o capital físico, re-
presentado por laboratórios, bancos de dados, software etc.; e o capital organizacional, que inclui 
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processos organizacionais, procedimentos e rotinas. Com relação às capacidades tecnológicas, 
far-se-á distinção entre aquelas voltadas à operação (ou produção) e à inovação. 

As capacidades tecnológicas operacionais (ou de produção) referem-se àquelas que permi-
tem às empresas usar ou adotar tecnologias e sistemas de produção existentes, ou seja, são os 
recursos necessários para realizar atividades de produção de bens ou serviços com dado grau 
de eficiência. Já as capacidades tecnológicas inovadoras possibilitam às empresas implementar 
diferentes tipos e graus de atividades inovadoras, estando relacionadas aos recursos necessários 
para gerar e gerir mudanças tecnológicas, em termos de inovações em processos, produtos, sis-
temas técnico-físicos, serviços e na organização. 

São dessas capacidades que provêm a diferença, por exemplo, entre uma empresa capaz 
de manufaturar um celular e outra que, além de fabricar, é capaz de desenvolver o software do 
aparelho móvel. Ou entre uma empresa que monta automóveis ou que é capaz de projetá-los. 
Ou entre um país com capacidade tecnológica para lançar foguetes, mesmo tendo uma renda 
baixa, como a Índia, e outro que não tem a mesma capacidade, como o Brasil. 

Reitera-se ser importante distinguir entre uma operação avançada tecnologicamente, 
como no caso de uma empresa que opera maquinário ou sistema de produção de última gera-
ção, e atividades que alteram, inovam ou criam novas tecnologias e novos sistemas de produção. 
A realização de cada uma dessas atividades tecnológicas implica a acumulação de capacidades 
distintas em empresas e indústrias. Consequentemente, os investimentos empresariais – e as 
políticas públicas – relativos ao desenvolvimento de capacidades tecnológicas operacionais e de 
inovação são significativamente diferentes.

Para medir os tipos e os níveis de capacidades das empresas, este projeto trabalha com 
uma escala de estágios de capacidade tecnológica. Isso é importante para entender até que pon-
to e como empresas e setores industriais estão se movendo ao longo deste gradiente. Um dos 
principais objetivos de políticas públicas que venham a se valer do tipo de conhecimento obtido 
com este projeto pode perfeitamente ser o de que o Brasil evolua para um elevado nível patentá-
rio e de concentração de laboratórios de P&D (o lado extremo direito da Figura 2.1). Porém, para 
que se caminhe nesta direção, é indispensável entender como as próprias empresas se compor-
tam nesta trilha.

Especificamente, o projeto emprega uma abordagem comprovada e adotada nos estu-
dos de formação de capacidade das empresas de economias emergentes. Esta abordagem tem 
como fundamento a aquisição direta de informações descritivas sobre as atividades tecnológicas 
das empresas. Em outras palavras, baseiam-se em evidências sobre as atividades que as empre-
sas são, de fato, capazes de realizar tecnologicamente, individualmente e/ou em parcerias. 
A partir dessas informações, diversos procedimentos subsequentes são utilizados para classificar 
as atividades tecnológicas das empresas em níveis sucessivos de complexidade e novidade. A 
partir dessa classificação, podem-se inferir os níveis de capacidades tecnológicas das empresas à 
luz da escala na Tabela 1. Essa classificação normalmente envolve sequências que se iniciam nos 
níveis de capacidade de produção até os níveis de capacidade inovadora.
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A Figura 2.3 fornece um exemplo ilustrativo que faz distinção entre os quatro níveis de 
capacidades inovadoras (integrando os níveis tecnológicos e organizacionais), abrangendo das 
capacidades básicas inovadoras (para adaptações menores etc.) até a capacidade inovadora no 
âmbito da liderança mundial, para superação dos líderes globais. Este modelo é utilizado para 
coletar evidências e analisar a natureza das trajetórias e a razão pela qual as empresas estudadas 
caminham pelos diferentes níveis de capacidade. A escala da Figura 2.3 alinha-se à perspectiva 
ampliada de inovação representada na Figura 2.1. 

Figura 2.3. Escala de níveis de capacidades tecnológicas

Fontes: Bell e Figueiredo (2012) e Figueiredo (2001, 2015).

A fim de evitar avaliações de natureza “subjetiva” acerca dos níveis alcançados de capacida-
de tecnológica pela empresa em estudo, a avaliação com base na escala da Figura 2.3 é substan-
ciada por evidências concretas (fatos) que comprovem se a empresa é capaz ou não de realizar 
certa atividade tecnológica, com determinado grau de novidade e complexidade. Com relação 
a essa taxonomia para medição de capacidades tecnológicas, é relevante esclarecer que: (i) a 
taxonomia não pressupõe que todas as unidades de uma mesma empresa necessariamente se 
capacitem em uma sequência linear; (ii) a taxonomia não pressupõe que as capacidades sejam 
acumuladas e sustentadas (ou debilitadas) ao mesmo tempo e à mesma velocidade para as di-
ferentes funções tecnológicas; (iii) para certa função ou área tecnológica (por exemplo: proces-
so, produto, engenharia de projeto), pode-se alcançar uma profundidade de capacidade tecno-
lógica, enquanto, em outra, pode-se acumular um nível mais superficial; e (iv) é possível uma 
empresa acumular partes de certas capacidades inovadoras sem que a acumulação de suas ca-
pacidades operacionais esteja consolidada, o que é denominado acumulação incompleta; (v) é 
possível ocorrer enfraquecimento (ou mesmo perda) de capacidades inovadoras já acumuladas 
ou reversão tecnológica.

A aplicação desse sistema de mensuração de capacidades tecnológicas teve grande ímpe-
to a partir de 1999, no âmbito do Programa de Pesquisa em Aprendizagem Tecnológica e Ino-
vação Industrial da EBAPE/FGV. Já foram realizados mais de 20 estudos em empresas de vários 
setores industriais ao redor do Brasil. Estas pesquisas já chegaram a resultados extremamente re-
veladores sobre capacidades tecnológicas e de inovação no país. Esse sistema de mensuração de 



22

Base Conceitual

capacidades tecnológicas tem sido amplamente aceito na comunidade científica internacional. 
O reconhecimento reflete-se na aplicação dessa mensuração em vários estudos publicados em 
prestigiadas revistas científicas internacionais. Também se reflete em sua aplicação em iniciativas 
de desenvolvimento industrial. 

Convém esclarecer que não se está sugerindo aqui qualquer tipo de superioridade dessa 
abordagem para exame de capacidades tecnológicas empresariais sobre a abordagem à base 
de surveys de inovação. Esta última adota uma perspectiva macro ou agregada que nos permi-
te, metaforicamente falando, obter uma visão da “floresta”, enquanto a abordagem baseada em 
tipos e níveis de capacidades tecnológicas nas empresas nos fornece uma perspectiva de “árvo-
res” específicas ou de um grupo ou espécies de uma floresta. São abordagens complementares. 
Ambas são importantes para o desenho e implementação de estratégias empresariais e gover-
namentais de inovação industrial, assim como para decisões de investimentos em inovação.

No entanto, uma perspectiva sobre o processo de acumulação de capacidades tecnológi-
cas em empresas específicas de determinados setores industriais, como feito com abordagem 
baseada em tipos e níveis de capacidades tecnológicas em empresas, possibilita a identificação 
de nuances e pormenores altamente importantes para se obter uma visão com adequado nível 
de detalhe e profundidade. Possibilita, também, captar a dinâmica de acumulação de capacida-
des para funções tecnológicas específicas de produção e de inovação. 

Uma abordagem dessa natureza, pouco explorada em larga escala no Brasil até recente-
mente, permite a captação de nuances, especificidades empresariais, setoriais e regionais do 
processo de acumulação de capacidades tecnológicas. Tal abordagem torna-se de crucial impor-
tância como clarificadora, iluminadora e apoiadora do processo de desenho, redesenho, imple-
mentação e ajustes de estratégias de desenvolvimento de capacidades tecnológicas em empre-
sas na indústria. Serve, portanto, como uma perspectiva complementar à abordagem em nível 
agregado. Por sua simplicidade, associada ao seu nível de detalhe e rigor analítico e de aplicação, 
também pode ser empregada pela própria empresa por meio de iniciativas de seus próprios ge-
rentes, como um exercício de autoavaliação de sua capacidade tecnológica.

B: Mecanismos de aprendizagem tecnológica (intra e interorganizacionais). Refe-
rem-se aos vários mecanismos pelos quais as empresas formam e acumulam suas capacidades 
inovadoras. Em outras palavras, a “aprendizagem” será analisada como dados para formação da 
capacidade de inovação das empresas. Portanto, se as empresas buscam aprofundar suas capaci-
dades inovadoras rapidamente para cruzar as descontinuidades tecnológicas de forma efetiva e 
para inovar na fronteira, elas precisarão envidar esforços na aprendizagem intensiva para adqui-
rir e criar os recursos necessários. Neste projeto de pesquisa, tomou-se como base a afirmação 
de que a aprendizagem no sentido de formação e aprofundamento das capacidades para inovar 
é consciente, deliberada e não automática e passiva. 

Coletar-se-ão evidências, esforços de aprendizagem dentro de empresas individuais serão 
examinados e medidos, com relação aos mecanismos de aprendizagem e atividades de dois ti-
pos: aqueles que são internos à empresa, e aqueles em que a empresa adquire elementos de 
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capacidade por meio de vínculos externos a outras organizações. Esses dois tipos de mecanismos 
de aprendizagem envolvem, por exemplo: aquisições de conhecimento via contratação de pro-
fissionais, vários tipos de treinamentos para adquirir conhecimento para inovação, assim como 
mecanismos de aprendizagem para assimilar ou absorver os vários tipos de conhecimentos ob-
tidos externamente para a realização de atividades inovadoras.

C: “Impactos” da acumulação de capacidades tecnológicas. Os “impactos” de capaci-
dades inovadoras e de aprendizagem serão examinados conforme seu efeito sobre o desem-
penho das empresas e da indústria. A forma como as empresas acumulam suas capacidades 
tecnológicas é algo que impacta a sua performance competitiva. Especificamente, o alcance de 
performance distintiva está associado aos tipos e níveis de capacidade tecnológica que as firmas 
acumulam. Estes permitem às empresas implementar atividades de produção e, principalmente, 
de inovação. Como a inovação agrega valor a produtos e serviços, possui impacto direto no cres-
cimento da indústria e da economia.

Por meio da inovação, podem-se ampliar mercados, criar demandas novas, antecipar-se a 
demandas do mercado e, consequentemente, conquistar e assegurar mercados internos e inter-
nacionais. Desse modo, a acumulação de capacidades tecnológicas, especialmente as inovado-
ras, impacta o alcance, sustentação e ampliação da competitividade industrial. Portanto, quanto 
às empresas e indústrias, constitui insumo fundamental para o crescimento industrial e econô-
mico. Entre os indicadores de desempenho serão examinados (i) produtividade do trabalho e do 
capital; (ii) capacidade para exportar; e (iii) implementação de atividades derivadas da capacida-
de inovadora e da aprendizagem.

D: Influências indiretas, em nível da indústria e da economia, na acumulação de ca-
pacidade tecnológica de empresas. É óbvio o papel exercido pelas estruturas institucionais 
no processo de desenvolvimento tecnológico e industrial de uma nação. Muito embora o pro-
cesso de inovação ocorra em empresas, as universidades e institutos de pesquisa o apoiam de 
várias formas: fornecendo capital humano qualificado, complementando atividades de pesqui-
sa demandadas pela indústria e gerando ciência que pode ser utilizada pela indústria (embora 
não haja linearidade; ou seja, a produção de ciência nas universidades e institutos públicos de 
pesquisa não significa, necessariamente, a geração de inovação industrial, e, em vários casos, a 
inovação industrial não depende da ciência produzida em universidades).

Trata-se aqui das políticas em âmbitos federal, estadual e local, desenvolvidas intencional-
mente, ou seja, regulamentos, leis, normas, regras do jogo, instruções de política e programas 
que possuem objetivos implícitos e explícitos de influenciar no desenvolvimento da ciência, tec-
nologia & inovação (CT&I). As regularidades do comportamento incluídas nas orientações de 
política, normas, regras, leis e rotinas podem criar inventivos positivos ou negativos que estimu-
lam ou inibem o progresso tecnológico nas empresas selecionadas e o progresso industrial nas 
empresas e setores industriais selecionados. 

Especificamente, é útil classificar as políticas públicas em duas dimensões: quanto ao seu 
tipo – provisão de bens públicos ou intervenções no mercado – e quanto à sua transversalidade 
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– vertical (limitada a alguns poucos setores) ou horizontal (de alcance setorial mais amplo). Pro-
ver educação de qualidade, investir em infraestrutura, garantir direitos de propriedade e reduzir 
a burocracia nos negócios são exemplos de políticas horizontais na provisão de bens públicos. 
Criar universidades de engenharia, por exemplo, implica a provisão de bens públicos, mas de na-
tureza vertical, pois atende a determinados setores (eletrônicos, por exemplo), mas não a outros. 
Por sua vez, existem políticas que distorcem os preços relativos de setores específicos (subsídios 
e proteção comercial para determinados setores).

Finalmente, há intervenções de mercado que buscam atingir determinadas atividades 
(subsídios para pesquisa e desenvolvimento, para treinamento de mão de obra e para investi-
mento em capital, por exemplo), e não determinados setores.
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Esta seção descreve o desenho e o método utilizados nesta pesquisa. A seção se divide em: 
i) apresentação da estratégia da pesquisa; ii) procedimentos e critérios para escolha da indústria 
e suas organizações e iii) procedimentos e critérios para coleta de evidências.

3.1 Estratégia da pesquisa

A partir das questões a serem investigadas e da base analítica da pesquisa, a implementa-
ção da metodologia envolveu um exame intra e intersetorial e em empresas, com cobertura ao 
longo do período de 2003 a 2014. Esta cobertura permitiu captar nuances e mudanças ao longo 
do tempo nas questões investigadas, ou seja, a dinâmica do processo de acumulação de capaci-
dades tecnológicas e seu impacto na competitividade industrial.

A estratégia de pesquisa segue o modelo analítico das três etapas destacadas pela Figura 
2.2 na seção 2. Primeiro, identifica-se ao longo do tempo níveis e padrões de acumulação de ca-
pacidades tecnológicas de empresas da indústria siderúrgica. Segundo, analisa-se o que influen-
ciou os níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas por meio da incidência 
de diferentes mecanismos de aprendizagem implementados pelas empresas. Terceiro, testa-se 
quais foram os resultados gerados pela acumulação de capacidades tecnológicas por meio de 
impactos sobre o desempenho competitivo das empresas (produtividade e inserção internacio-
nal). Estas três etapas buscam analisar não apenas diferenças e semelhanças entre as empre-
sas pesquisadas de siderurgia, como também áreas tecnológicas distintas dentro das próprias 
empresas. Para esta pesquisa são analisadas as áreas de processo e organização da produção e 
atividades centradas em produto.

A pesquisa foi baseada em evidências empíricas primárias colhidas diretamente da in-
dústria siderúrgica (em setores industriais e empresas) por meio da aplicação de questionários 
combinados com trabalhos de campo. Essas evidências foram complementadas por evidências 
secundárias de fontes oficiais industriais e governamentais, e por evidências empíricas obtidas, a 
priori, de uma base de dados e conceitual existente, construída por trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do Programa de Pesquisa em Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil, 
da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

No intuito de aumentar o potencial de impacto a ser gerado por esta pesquisa na socie-
dade e sua aplicabilidade, uma de suas características marcantes é a forte conexão e interação 
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com tomadores de decisão (indústria e governo), que foram integrados ao processo da pesquisa 
desde a etapa inicial. Para tanto, foi realizado um workshop com gestores empresariais, tanto de 
empresas produtoras como fornecedoras das indústrias pesquisadas, gestores governamentais, 
dirigentes de associações industriais e agências reguladoras, pesquisadores de universidades e 
institutos de pesquisa.

Todos esses atores discutiram as principais questões prementes e as necessidades em nível 
empresarial, de indústria e governamental, concernentes à inovação e à competitividade indus-
trial. Assim, o projeto baseia-se numa forte interação com empresas e outras instituições vin-
culadas aos respectivos setores, e este é outro grande diferencial em relação às pesquisas mais 
convencionais sobre inovação.

3.2 Procedimentos e critérios para escolha da indústria e suas organizações

A escolha pela indústria siderúrgica esteve associada, primeiramente, à existência de 
informações levantadas anteriormente nos projetos realizados pelo Programa de Pesquisa em 
Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial no Brasil. Além disso, se relacionou com a per-
cepção da importância dessa indústria como fornecedora de insumos básicos para construção 
civil, indústria automotiva, de bens de capital, máquinas e equipamentos (incluindo agrícolas) 
e utilidades domésticas e comerciais. Além disso, levou-se em consideração a sua importância 
para economia brasileira: (1) empregava cerca de 122 mil pessoas no país em 2014; (2) teve saldo 
comercial para o ano de 2015 de US$ 2,7 bilhões; e fez do Brasil o 6º maior exportador líquido de 
aço do mundo em 2014 (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2016).

Foram selecionadas para participar da pesquisa as principais empresas produtoras da 
indústria siderúrgica no ano de 2015. Do total, cerca de 11 empresas (INSTITUTO AÇO BRASIL, 
2016) foram todas contatadas, representando a totalidade da indústria siderúrgica brasileira. No 
entanto, apenas nove dessas empresas responderam os questionários. Optou-se pela realização 
de entrevistas com cinco empresas produtoras – uma escolha que partiu de um direcionamento 
deliberado a partir da disponibilidade das empresas e possuiu o objetivo de captar informações 
que refletiam a variabilidade necessária para o entendimento do fenômeno estudado na pesqui-
sa.4 As empresas respondentes do questionário representam para o ano de 2015, praticamente 
90% da produção de aço do Brasil. 

O Quadro 3.1 apresenta uma visão geral do progresso da pesquisa de campo realizada para 
a construção deste trabalho. Ressalta-se que a abordagem metodológica utilizada foi implemen-
tada em três estágios distintos, quais sejam: exploratório, piloto e principal. Ao fim do estágio 
principal foi feita ainda uma etapa de pós-pesquisa, com o objetivo de operacionalizar comple-
tamente os constructos e validar os dados encontrados nos questionários.

4 Ver Eisenhardt (1989) sobre este tipo de metodologia.



27

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

Quadro 3.1. Visão geral do progresso de pesquisa de campo

Elementos 
da pesquisa

Estágios da pesquisa

Exploratório Piloto Principal Pós-pesquisa

Foco e 
propósito

• Estudo de 
viabilidade da 
pesquisa

• Estudo setorial 
prévio (principais 
empresas, 
instituições e 
fornecedores, 
cadeia produtiva, 
políticas públicas)

• Seleção da 
amostra de 
empresas

• Teste para 
validação dos 
questionários 

• Coleta definitiva de 
dados quantitativos 
e qualitativos para a 
pesquisa

• Implementação da 
análise de dados

• Operacionalização 
completa dos 
constructos e 
validação dos 
dados

Fonte de 
dados

• Especialistas do 
setor

• Literatura sobre o 
setor

• Profissionais das 
empresas do setor

• Documentos 
públicos das 
empresas 
selecionadas

• Profissionais das 
empresas do setor

• Especialistas do 
setor

• Eventos e atividade 
dos agentes

• Profissionais-alvo 
das empresas 
selecionadas

Técnicas 
de coleta 
de dados

• Realização de 
workshop com 
principais agentes 
do setor

• Pesquisa 
documental

• Entrevistas 
informais

• Envio de 
questionário para 
um representante 
de cada tipo de 
agente (produtor, 
instituição e 
fornecedor)

• Envio de 
carta convite 
para agentes 
participantes da 
etapa principal

• Seis entrevistas 
formais

• Envio de 
questionário 
para todas as 
organizações 
selecionadas

• Cobrança de 
resposta dos 
questionários por 
telefone e e-mail

• Follow-up dos 
questionários 
respondidos 

• Dupla validação 
das informações 
obtidas nos 
questionários

Análise 
dos dados

• Descrição simples 
das informações 
encontradas na 
forma de texto

• Identificação 
das atividades 
tecnológicas 
realizadas pelas 
empresas do setor

• Validação dos 
questionários-
piloto 
respondidos

• Análise estatística 
descritiva das 
informações obtidas

• Uso de ferramentas 
estatísticas e 
econométricas 
para entender 
causalidades e 
correlações dos 
dados

• Descrição dos 
resultados 
encontrados e 
confrontação com 
as informações 
obtidas 
anteriormente

Fonte: Os autores (2016).
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3.3 Procedimentos e critérios para coleta de evidências

A existência prévia de uma base de dados ajudou o processo de coleta de dados. Os da-
dos permitiram dar o primeiro olhar para os movimentos recentes da indústria siderúrgica. As 
informações desejadas pela pesquisa e que não estavam presentes na literatura foram então 
buscadas por meio de três tipos de evidências primárias: workshop, entrevistas e aplicação de 
questionários.

3.3.1 Workshop

A primeira iniciativa na busca de respostas para as perguntas da pesquisa foi a realização 
de um workshop, que contou com a presença de 24 representantes do setor, como: empresas 
produtoras, fornecedoras, instituições de pesquisa e representantes do governo (ver Quadro 
3.2). Realizado no período de uma tarde, nas dependências da FGV no bairro da Candelária, o 
workshop ocorreu em duas etapas distintas: (i) formação de grupos de debate com uma amos-
tra dos representantes, em que se discutiram tópicos específicos voltados para aquele público, 
sempre acompanhado de um pesquisador e em duas rodadas distintas e (ii) debates em plenária 
com a presença de todos os participantes, em que foram apresentados e discutidos os resultados 
encontrados nos grupos de trabalho. O wokshop foi filmado e gravado, tendo as suas discussões 
transcritas pelos pesquisadores. As transcrições foram utilizadas para compor o roteiro de entre-
vistas que seria realizado na etapa posterior, bem como para fundamentar qualitativamente os 
resultados encontrados pela análise quantitativa.

Quadro 3.2. Instituições e participantes do workshop de pesquisa

Nº Instituição Participante

1 Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) Valdomiro Silva

2 Usiminas Eduardo Tonelli

3 Kuttner Joaquim Barros

4 Konus Mauro Monteiro

5 Votorantim Marcelo Passos

6 BNDES Simone Carnero 

7 Instituto Aço Brasil Débora Oliveira

8 CSN Marcio Lins

9 ABB Leonardo Rezende

10 Villares Metals Augusto Lara

11 Combustol Argemiro Picon

12 Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) João Delgado

13 Fundação Getulio Vargas (FGV) Luiz Ernersto Migliora

14 Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Germano de Paula

15 Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) Augusto Xavier

16 ArcellorMittal Charles Martins

17 Votorantim Iran de Medeiros
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Nº Instituição Participante

18 Lumar Metals Breno de Maia

19 Konus Gerwin Osenjak 

20 BNDES Pedro Dias

21 Gerdau Daniel Brun

21 Danieli Aristidis Betzios

22 Vallourec Ricardo Batista

23 Tecnosulfur José Flávio Viana

24 Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) Horacídio Leal

Fonte: Os autores (2016).

3.3.2 Entrevistas

Foram realizadas entrevistas com cinco representantes de empresas produtoras de side-
rurgia de diferentes portes e portfólio produtivo. As entrevistas seguiram um roteiro elaborado 
pelo grupo de pesquisa, que cobria as duas áreas designadas para a indústria siderúrgica (área 
de processo e organização da produção e área de atividades centradas em produto), e foram 
semiestruturadas com caráter aberto para que o entrevistado tivesse liberdade de tratar temas 
que não estavam presentes a priori no roteiro da entrevista. Todas as entrevistas foram gravadas 
e transcritas para serem inseridas com caráter qualitativo no trabalho.

3.3.3 Questionários

A elaboração dos questionários buscou levantar evidências das três etapas do modelo ana-
lítico da pesquisa representado pela Figura 2.2 na seção 2, quais sejam: A) acumulação de capa-
cidades tecnológicas; B) impactos da acumulação de capacidades tecnológicas (desempenho 
competitivo) e C) mecanismos intra e interorganizacionais de aprendizagem tecnológica. Estes 
questionários foram respondidos pelas nove empresas de siderurgia selecionadas para quatro 
triênios distintos de tempo: 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014. Essa divisão é im-
portante para averiguar a trajetória da acumulação de capacidades tecnológicas das empresas 
ao longo do tempo. O Quadro 3.3 sintetiza os tipos de questionários aplicados e as variáveis 
coletadas.
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Quadro 3.3. Tipos de questionários aplicados, agentes respondentes e variáveis coletadas

Nº Tipo de questionário Variáveis coletadas no questionário

1

Atividades tecnológicas 
nas áreas de processo e 

organização da produção 
e atividades centradas em 
produto executadas pelas 

empresas.

Níveis de capacidades tecnológicas das áreas de processo e 
organização da produção e atividades centradas em produto das 

empresas.

2
Caracterização da organização 

e desempenho competitivo.
Características gerais da empresa e variáveis de desempenho 

competitivo (produtividade do trabalho e inserção internacional).

3
Mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais.

Tipos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais 
utilizados e resultados do uso desses mecanismos para as 

empresas.

4
Mecanismos de aprendizagem 

interorganizacionais.

Tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 
utilizados, parceiros envolvidos e resultados do uso desses 

mecanismos para as empresas.

Fonte: Os autores (2016).

O Questionário 1 de atividades tecnológicas nas áreas de processo e organização da pro-
dução e atividades centradas em produto executadas pelas empresas buscou mensurar a acu-
mulação de níveis de capacidades tecnológicas das mesmas, ou seja, a etapa A do modelo de 
pesquisa. Este questionário segue a escala de níveis de capacidades tecnológicas apresentada 
pela Figura 2.3 na seção 2, mas adaptada às especificidades tecnológicas das áreas de processo e 
organização da produção e atividades centradas em produto da indústria siderúrgica. Essa abor-
dagem envolve a aquisição direta de informações descritivas sobre as atividades tecnológicas 
implementadas pelas empresas. A metodologia empregada se baseia em uma série de estudos 
que medem as capacidades inovadoras de empresas latecomers em períodos e indústrias dis-
tintas.5 O Quadro 3.4 apresenta a escala de níveis de capacidades tecnológicas para a indústria 
siderúrgica.

5 Ver, por exemplo, Lall (1992), Bell e Pavitt (1995), Dantas e Bell (2009) e Figueiredo (2010).
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Quadro 3.4. Métrica para aferir capacidades tecnológicas na indústria de siderurgia

Nível de capacidade 
tecnológica

Elementos ilustrativos que expressam os níveis de capacidade

Nível 5 – World-
leading innovation

Geração de técnicas organizacionais inovadoras para a indústria, baseadas em 
P&D avançado. Comprometimento organizacional com determinação de novos 
processos. Definição de paradigmas tecnológicos industriais. 

Investimentos profundos em P&D, voltados para a criação de produtos 
totalmente inovadores para novas aplicações nas indústrias de transformação. 

Nível 4 – Inovação 
avançada

Desenvolvimento de atividades de P&D e de engenharia na empresa para 
aprimoramento de processos. Associação com centros de P&D voltados para 
atividades de inovação tecnológicas em processos. Integração entre diferentes 
bases cognitivas para construção de novos sistemas gerenciais. 

Integração entre departamentos de P&D. Engenharia e operação para 
desenvolvimento de novos produtos. Elaboração de novas especificações 
(experimento em escala piloto, visando ao desenho e desenvolvimento de 
produtos complexos e de alto valor agregado). 

Nível 3 – Inovação 
intermediária

Rotinização de sistemas gerenciais de produção (TQC, 5S, CEP, CCQ, Kaisen, Poka, 
Yoke, MRP, ERP). Aprimoramento contínuo dos processos produtivos. Adaptações 
frequentes em processos e aumento sistemático de capacidade produtiva. 
Desenvolvimento frequente de sistemas de supervisão e controle do processo de 
produção. 

Aprimoramento contínuo de especificações internas por meio de fonte 
externas e internas. Desenho esporádico de produtos originais para novos usos. 
Aprimoramento sistemático de especificações existentes. Desenvolvimento 
frequente de novos produtos (derivados de existentes) em parcerias. Desenho 
de novos aços integrando capacidades próprias (pesquisa, assistência técnica e 
laminação).

Nível 2 – Inovação 
básica

Pequenas adaptações em processos, eliminação de gargalos de produção e 
aumento da capacidade produtiva. Desenvolvimento esporádico de sistemas de 
supervisão e controle de processo e produção.

Pequenas modificações em especificações copiadas. Criação intermitente de 
especificações próprias como aprimoramento de produtos existentes. 

Nível 1 – Produção

Fabricação por processos sofisticados (conversores com sopro combinado, 
sublança, desgaseificador a vácuo, forno panela ou aquecimento químico), 
sistema digital de controle de equipamentos/parâmetros de produção. 
Certificação ISSO 9001 e QS 9000. 

Produção de aços mais elaborados, atendendo a normas internacionais (JIS, DIN, 
ASTM). Pequenas adaptações para atender a normas de clientes. Controle de 
qualidade como rotina de produção (ISSO 9001, QS 9000).

Fonte: Bell e Figueiredo (2012); Figueiredo (2009).

O Questionário 2 de caracterização da organização e desempenho competitivo das em-
presas buscou coletar informações gerais das mesmas para a mensuração de variáveis de de-
sempenho competitivo, ou seja, a etapa C do modelo de pesquisa. O desempenho competitivo 
foi medido nesta pesquisa por meio das variáveis de produtividade do trabalho (receita bruta de 
vendas dividida pelo número de empregados) e inserção internacional (proporção das receitas 
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obtidas com exportação). Estes dados financeiros e comerciais foram coletados para os últimos 
anos de cada um dos quatro triênios pesquisados, quais sejam: 2005, 2008, 2011 e 2014. O Qua-
dro 3.5 sintetiza as variáveis de desempenho competitivo selecionadas.

Quadro 3.5. Variáveis de desempenho competitivo

Tipo de variável Variável averiguada

Produtividade do trabalho Receita bruta de vendas (em R$) por número de empregados

Inserção internacional Proporção das receitas obtidas com exportação (em %)

Fonte: Os autores (2016).

Por fim, os Questionários 3 e 4 de mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacio-
nais buscaram mensurar os tipos de mecanismos utilizados pelas empresas, tipos de parcerias e 
tipos distintos de resultados que pudessem influenciar a acumulação de níveis de capacidades 
tecnológicas, ou seja, a etapa B do modelo de pesquisa. Os mecanismos de aprendizagem intraor-
ganizacionais são caracterizados pela geração interna de saber tecnológico, que podem ser ge-
rados através de criação, compartilhamento, integração e codificação interna de conhecimento.

Em teoria, os mecanismos intraorganizacionais tornam as empresas capazes de absorver 
os recursos trazidos de fora, isto é, possibilitam a integração da aprendizagem interna e da apren-
dizagem externa, internalizando-os em suas próprias capacidades de processo e de produto.6 O 
Quadro 3.6 apresenta os tipos de mecanismos intraorganizacionais utilizados na pesquisa.

Quadro 3.6. Mecanismos intraorganizacionais de aprendizagem

Tipos de mecanismos 
intraorganizacionais

Exemplos

Criação interna de 
conhecimento

Treinamento para geração de novos materiais, processo e equipamentos; 
experimentação e testes em laboratórios e plantas; solução de problemas por 
profissionais individuais.

Compartilhamento de 
conhecimento

Times multidisciplinares para troca de conhecimento interno, disseminação de 
especialistas dentro da empresa, troca de conhecimento por redes internas, 
soluções compartilhadas de problemas entre áreas funcionais.

Integração interna de 
conhecimento

Arranjos internos para integração de conhecimento desenvolvido em 
diferentes áreas da organização; uso de comitês e projetos de longo alcance 
para compartilhar e integrar conhecimento inovativo; uso de profissionais 
especializados em compartilhamento de integração de experiência dentro de 
diferentes áreas da empresa, arranjos interfuncionais (exemplo: engenharia, 
produção, marketing, P&D) para soluções de problemas específicos e/ou projetos 
de desenvolvimento.

Codificação de 
conhecimento e 

arranjos organizacionais 
relacionados

Documentação de atividades realizadas no processo produtivo, padronização das 
práticas de engenharia, documentação de procedimentos administrativos, criação 
de normas e regulações internas

Fonte: Os autores (2016).

6 Ver Bell e Figueiredo (2012); Figueiredo, Cohen e Gomes (2013) e Figueiredo (2009).
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Já os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais são caraterizados pelos fluxos e 
ligações de saber tecnológico entre empresas e demais organizações, sejam universidades, insti-
tutos de pesquisa, consultores, competidores ou outras empresas ao longo da cadeia produtiva 
(fornecedores e clientes). Os fluxos de ligações dos mecanismos de aprendizagem interorganiza-
cionais podem apresentar diversos tipos de interações, desde uma contratação ou treinamento 
de mão de obra até arranjos mais complexos de parcerias em projetos de P&D. A aquisição de co-
nhecimento tecnológico externo é um dos principais meios pelos quais as empresas de econo-
mias em desenvolvimento podem avançar em níveis de capacidade tecnológica para inovação.7 
O Quadro 3.7 apresenta os tipos de mecanismos interorganizacionais e os tipos de parceiros nos 
quais os mesmos podem ser utilizados na pesquisa.

Quadro 3.7. Mecanismos interorganizacionais de aprendizagem

Tipos de mecanismos 
interorganizacionais

Exemplos

Contratação de profissionais
Contratação de profissionais com competências específicas para 
determinado processo produtivo

Treinamentos técnicos/
gerenciais específicos

Treinamentos realizados dentro da firma com parceria de outras 
organizações

Diferentes formas de ensino Programas de graduação e pós-graduação, participação em congressos etc.

Assistência técnica 
Interações com consultores e especialistas para o desenvolvimento de um 
projeto

Aquisição de conhecimento 
codificado

Busca de documentação de patentes, compra de algoritmos de design, 
acesso a conhecimento científico diverso e compra de padrões técnicos, 
patentes e especificações de produto.

Aprendizado com usuários 
líderes

Troca de experiências para resolução de problemas, desenho e 
desenvolvimento produtivo conjunto, criação de novas formas de 
distribuição.

Pesquisa e desenvolvimento Interações em projetos de inovação avançada

Tipo de parceiros

Universidades e institutos de 
pesquisas locais

Fornecedores Consultorias

Universidades e institutos de 
pesquisas internacionais

Firmas competidoras Clientes

Fonte: Os autores (2016).

Para cada tipo de mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais, busca-se tam-
bém entender quais são os resultados gerados. Esses resultados são concebidos a partir da visão 
mais ampla de inovação de etapas mais básicas a etapas mais complexas (ver Figura 2.1), quais 
sejam: (1) informações técnicas sobre processos e produtos existentes; (2) melhorias e adapta-
ções em processos e produtos existentes; (3) criação de novos processos e produtos; (4) criação 
de novos conhecimentos científicos e (5) patentes.

7 Ver Figueiredo, Cohen e Gomes (2013) e Figueiredo (2009).
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Os procedimentos adotados decorreram tanto de análises qualitativas, quanto de análises 
estatísticas. A análise qualitativa foi realizada por meio de interpretações das discussões entre es-
pecialistas e agentes da indústria siderúrgica no Brasil no workshop e nas entrevistas individuais 
com diretores e gestores de algumas das principais empresas produtoras.

Já a análise estatística foi realizada por meio da utilização de inferências estatísticas na bus-
ca de correlações e possíveis causalidades entre as variáveis das três etapas de análise (acumula-
ção de capacidades tecnológicas, mecanismos de aprendizagem e desempenho competitivo).8 
Buscou-se em todas as etapas a confrontação entre resultados quantitativos e informações qua-
litativas, ou seja, os resultados estatísticos foram validados, na medida do possível, por exemplos 
e evidências práticas observadas nas empresas pesquisadas.

8 Os procedimentos estatísticos e a mensuração de algumas variáveis são apresentadas no decorrer de sua utilização na seção 
5 ao apresentar os resultados da pesquisa.
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Este capítulo se dedica a descrever as características da indústria siderúrgica, tanto nacional 
quanto internacionalmente. Para melhor compreensão do tema, divide-se em três subseções: (1) 
características e aspectos tecnológicos; (2) organização industrial no Brasil e (3) background da 
indústria no país. 

4.1 Características e aspectos tecnológicos da indústria siderúrgica

A indústria siderúrgica normalmente pode ser descrita a partir da divisão de pelo menos 
dois grupos de atividades tecnológicas: uma área de processo e organização da produção e ou-
tra de atividades centradas em produto.9 Em muitas empresas, como é o caso de algumas das 
que foram estudadas nesta pesquisa, existem departamentos distintos dedicados para cada um 
desses grupos de atividades, ainda que o diálogo entre os grupos seja constante. Enquanto a 
área de processo e organização da produção está dedicada a atividades relacionadas ao proces-
so produtivo do aço, a área de atividades centradas em produto está estritamente relacionada à 
fabricação do produto aço.

As duas áreas tecnológicas apresentam características diferentes, mas, de maneira resumi-
da, pode-se dizer que são igualmente responsáveis pelo desempenho competitivo das firmas 
em todo o mundo. Na maioria dos casos, a demanda de clientes por novos tipos de aço acaba 
por forçar as empresas a desenvolver novos processos produtivos, havendo também casos cujo 
desenvolvimento de novos processos permite às firmas a criação de novas especificações de aço 
a frente até do que é era exigido a priori pelo mercado.

4.1.1 Área de processo e organização da produção

A área de processo e organização da produção na indústria siderúrgica está associada, 
principalmente, com atividades relacionadas a aumento de produtividade, redução de custos e 
melhor rendimento dos equipamentos. Esses objetivos, por sua vez, podem ser alcançados de 
maneiras distintas, de acordo com a estrutura produtiva da empresa em questão. As usinas de 
aço podem ser integradas a coque (possuem alto-forno, aciaria básica a oxigênio e laminação), 
integradas a redução direta (possuem módulo de redução direta, aciaria elétrica e laminação) 
ou semi-integradas (possuem aciaria elétrica e laminação). As empresas podem adotar diver-
sos tipos de estruturas produtivas, não havendo uma estrutura padrão. A Figura 4.1 aponta de 

9 Ver De Castro e Figueiredo (2005) e Figueiredo (2009).

Características da Indústria Siderúrgica4
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maneira resumida a estrutura mais comum das empresas no país, que são usinas integradas a 
coque. Esse tipo de usina parte do minério de ferro, coque e materiais fundentes para produzir 
o ferro-gusa, que é transformado em aço. As etapas desse processo são redução (fabricação de 
ferro-gusa), refino (produção e resfriamento do aço) e transformação mecânica (fabricação dos 
produtos finais). 

Figura 4.1. Diagrama ilustrativo do fluxo de produção de aço

Fonte: Figueiredo (2009).

Além das usinas integradas a coque, a outra rota tecnológica possível para fabricação de 
aço é a redução direta (seja por usinas integradas ou semi-integradas). Se forem semi-integradas, 
não possuirão a etapa de redução, o que permite que sejam menores (razão pela qual também 
são conhecidas como mini-mills). Se forem integradas, farão a redução com módulos de redução 
direta ao invés de sinterização, coqueria e alto-forno. Para os dois tipos de usinas com redução 
direta a matéria-prima é principalmente sucata de ferro.

O parque industrial da siderurgia no Brasil é bastante heterogêneo, principalmente quan-
do se adiciona um elemento particular do cenário nacional: o uso de carvão vegetal como re-
dutor, ao invés do carvão mineral. Além disso, há ainda aquelas firmas que produzem apenas 
ferro-gusa, matéria-prima do aço, os chamados “guseiros”. Essas empresas, no entanto, não foram 
consideradas para este trabalho. 

4.1.2 Área de atividades centradas em produto

Em relação às atividades centradas em produto, se está diante das atividades das firmas 
dedicadas estritamente ao produto aço em suas várias formas. Os aços podem ser classificados 
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como semiacabados ou acabados (laminados). Os semiacabados (placas, blocos e tarugos) nor-
malmente são utilizados pelas próprias usinas de aço para a fabricação de produtos acabados e, 
em menor escala, são demandados por algumas firmas da cadeia metal-mecânica. Os acabados, 
por sua vez, podem ser subdivididos entre: (1) laminados planos ao carbono; (2) laminados pla-
nos especiais/ligados; (3) laminados longos ao carbono e (4) laminados especiais/ligados.10 O 
Quadro 4.1 apresenta os principais segmentos e produtos siderúrgicos existentes. 

Quadro 4.1. Segmentos e produtos siderúrgicos

Segmentos de aços acabados (laminados) Produtos siderúrgicos

Laminados planos ao carbono

Bobinas e chapas grossas

Bobinas e chapas finas laminadas a quente

Bobinas e chapas finas laminadas a frio

Bobinas e chapas zincadas (galvanizadas)

Folhas estanhadas (folhas-de-flandres)

Folhas cromadas (tin-free steel)

Laminados planos especiais/ligados

Bobinas e chapas em aços ao silício (elétricas ou 
magnéticas)

Bobinas e chapas em aço inoxidável

Bobinas e chapas em aços ao alto carbono

Bobinas e chapas em outros aços ligados

Laminados longos ao carbono

Vergalhões

Fio-máquina e trefilados

Barras

Perfis

Trilhos e acessórios ferroviários

Tubos sem costura

Laminados especiais/ligados 

Barras em aço construção mecânica

Barras em aço ferramenta

Barras em aços inoxidáveis para válvulas

Fio-máquina e trefilados

Tubos sem costura

Fonte: De Paula (2012).

 Segundo De Paula (2012), a proporção entre laminados planos e longos em um país varia 
de acordo com seu grau de industrialização. Nos países em desenvolvimento, como não há uma 
indústria tão pujante quanto nos desenvolvidos, a proporção entre consumo de aços planos (uti-
lizados por indústrias do complexo metal-mecânico) e longos (utilizados na construção civil) ten-
de a ser maior. No Brasil, percebe-se que a produção de aços planos é maior que a de aços longos, 
mas, para os últimos sete anos, essa diferença vem se encurtando (Figura 4.2).

10 Ver De Paula (2012).
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Figura 4.2. Produção de aços planos e longos no Brasil em 10³ toneladas (2009-2015)

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).

4.2 Organização da indústria siderúrgica no Brasil

Para dar continuidade ao que foi apresentado no subitem anterior, este subitem se propõe 
a fornecer importantes informações sobre a organização industrial da indústria siderúrgica no 
Brasil vista através de dois tópicos: (1) a produção no Brasil e (2) a inserção internacional da in-
dústria brasileira e os players dessa indústria no mundo.

4.2.1 Produção siderúrgica no Brasil

A produção siderúrgica no Brasil é realizada em um total de 29 usinas, administradas por 
11 grupos empresariais, sendo 14 integradas e 15 semi-integradas. Atualmente, conta com uma 
capacidade instalada de 48,9 milhões de toneladas por ano de aço bruto, empregando um total 
de 122.139 trabalhadores em 2015.11 A evolução da produção siderúrgica brasileira entre 1991 
e 2015 pode ser vista na Figura 4.3, que leva em consideração a produção nacional em 10³ to-
neladas.

11 Ver Instituto Aço Brasil (2016).
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Figura 4.3. Evolução da produção de aço (10³ t) no Brasil (1991-2015)

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).

A produção siderúrgica brasileira pode ser melhor descrita pela Figura 4.4, que apresenta 
a evolução da produção de aço no Brasil por tipo de produto entre os anos de 2006 e 2015.

Como apresentado anteriormente, percebe-se que a produção brasileira é constante-
mente maior para aços planos, com longos na segunda colocação e semiacabados na terceira. 
Os três tipos de aço apresentam flutuações de produção semelhantes para quase todo o período 
descrito na figura, com exceção de dois momentos: (1) entre 2010 e 2011 o segmento de aços 
planos foi o único que teve redução de produção e (2) entre 2013 e 2014 apenas os produtos 
semiacabados para vendas apresentam aumento de produção.

Figura 4.4. Evolução da produção de aço (10³ t) no Brasil por tipo de produto (2006-2015)

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).



40

Características da Indústria Siderúrgica

A produção brasileira, por sua vez, pode ser ainda melhor descrita pela Tabela 4.1, que 
apresenta a produção de aço das empresas instaladas no Brasil entre os anos de 2010 e 2015. 
Percebe-se que as maiores produtoras do país são Gerdau, ArcellorMittal (longos e planos), CSN e 
Usiminas. As menores são Villares, VSB e Sinobras – todas produtoras de aços longos. De maneira 
geral, com algumas exceções, percebe-se uma diminuição da produção nos anos seguintes ao 
recorde de produção nacional, que foi 2011. 

Tabela 4.1. Produção de aço (10³ t) nas empresas instaladas no Brasil (2010-2015)

EMPRESA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aperam 771 739 728 739 745 709

ArcelorMittal Aços 
Longos

3,394 3,538 3,423 3,510 3,273 3,146

ArcelorMittal 
Tubarão

5,956 5,405 4,390 4,430 5,368 6,843

CSA (Thyssen) 478 3,147 3,510 3,721 4,134 4,235

CSN 4,902 4,874 4,847 4,457 4,458 4,255

Gerdau 8,177 8,777 8,181 8,063 7,458 7,031

Sinobras 239 243 319 314 331 351

Usiminas 7,298 6,698 7,157 6,859 6,054 5,007

Vallourec 573 537 511 421 404 260

VSB - 39 192 304 352 176

Villares Metals 119 137 121 141 140 119

Votorantim 
Siderurgia

1,041 1,086 1,145 1,204 1,180 1,124

TOTAL 32,948 35,22 34,524 34,163 33,897 33,256
Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).

A produção do Brasil, realizada pelas 11 empresas citadas, pode ainda ser melhor vista a 
partir da Figura 4.5, que apresenta a distribuição das usinas pelo território brasileiro no ano de 
2016. A maioria das empresas siderúrgicas do Brasil se localiza no estado de Minas Gerais, com 
nove usinas, seguido de São Paulo, com seis usinas, e Rio de Janeiro, com cinco usinas. 



41

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

Figura 4.5. Distribuição de usinas pelo território brasileiro (2016)

Fonte: Os autores (2016).

Outro aspecto relevante da indústria siderúrgica brasileira é o seu consumo de aço bruto 
e produtos siderúrgicos per capita. Ainda que seja um dos maiores produtores mundiais desse 
produto, o consumo brasileiro per capita é notoriamente abaixo dos patamares esperados para 
um país do seu porte. Para o ano de 2015, por exemplo, o Brasil consumiu menos aço bruto per 
capita do que países como Argentina (138 kg/habitantes/ano), México (227 kg/habitantes/ano) 
e Chile (178 kg/habitantes/ano)12.

12 Ver World Steel Association (2016).
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Figura 4.6. Consumo per capita (kg/habitantes/ano) de aço bruto e produtos siderúrgicos no Brasil (2006-2014)

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).

O consumo de aço no Brasil, no entanto, é realizado por diferentes setores. A Figura 4.7 
apresenta a distribuição setorial do consumo de aço no Brasil para os anos de 2011 e 2015. Nota-
-se que além dos distribuidores e revendedores de aço, maiores consumidores do país, o maior 
consumidor brasileiro de aço é a indústria da construção civil. Na mesma posição para os dois 
anos, encontram-se: autopeças, automobilística e trefilaria de arames. 
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Figura 4.7. Distribuição setorial do consumo de aço no Brasil (2011 e 2015)

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).

Por fim, pode-se ainda apresentar a evolução dos investimentos realizados na indústria 
siderúrgica brasileira nas últimas duas décadas. Percebe-se na Figura 4.8 quatro movimentos 
distintos nesse período de tempo: (1) crescimento sustentável entre os anos de 1994 e 1998; (2) 
manutenção de baixos patamares de investimento entre 1999 e 2004; (3) grande crescimento do 
investimento entre 2004 e 2009, com uma pequena queda entre 2006 e 2007 e (4) queda acen-
tuada dos investimentos entre 2009 e 2015, com retorno dos patamares encontrados no começo 
dos anos 2000. 
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Figura 4.8. Evolução dos investimentos da indústria siderúrgica no Brasil em 106 US$ (1994-2015)

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).

4.2.2 Inserção internacional e players mundiais da indústria siderúrgica

Como mencionado, o Brasil é um dos maiores produtores de aço. A Tabela 4.2 apresenta os 
valores de produção para os dez maiores produtores mundiais entre os anos de 2010 e 2015. A 
China se destaca ao produzir sozinha mais do que o somatório de todos os outros países produ-
tores. Em seguida, Japão, Índia, EUA e Rússia compõem a lista dos cinco maiores produtores. O 
Brasil se encontra atualmente na oitava posição, praticamente empatado com a Turquia.

Tabela 4.2. Produção mundial de aço bruto (10³ t) (2010-2015)

PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*)

China 639 702 731 822 823 804
Japão 110 108 107 111 111 105
Índia 69 74 77 81 87 90

EUA 81 86 89 87 88 79

Rússia 67 69 70 69 72 71

Coreia do Sul 59 69 69 66 72 70

Alemanha 44 44 43 43 43 43

Brasil 33 35 35 34 34 33

Turquia 29 34 36 35 34 32

Ucrânia 33 35 33 33 27 23

Outros 304 318 304 303 307 296

(*) Dados preliminares 

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).
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A apresentação da produção siderúrgica nacional nos últimos anos pode ser complemen-
tada com a visão da inserção dessa indústria no mercado mundial. A Figura 4.9 mostra a evolução 
das vendas internas, exportação, importação e saldo comercial da indústria siderúrgica no Brasil 
entre 2006 e 2014. De maneira geral, percebe-se que o maior destino da produção nacional são 
vendas internas e que o saldo da balança comercial de aço do Brasil é superavitário. Os valores 
de exportação e importação não mostram grande volatilidade, havendo destaque apenas para o 
ano de 2010, cujo saldo comercial de aço teve o seu menor valor na série analisada.

Figura 4.9. Vendas internas, exportação, importação e saldo comercial de aço (10³ t) no Brasil (2006-2014)

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).

Em relação ao destino das exportações brasileiras, percebe-se que os Estados Unidos são o 
grande mercado consumidor do aço brasileiro para o ano 2015, conforme Tabela 4.3. Em segui-
da, aparecem Turquia, Alemanha, Argentina e Indonésia. Entre estes, Turquia e Alemanha tam-
bém são alguns dos países de onde o Brasil mais importa produtos de aço, como demonstrado 
na Tabela 4.4. 

Tabela 4.3. Principais destinos dos produtos siderúrgicos brasileiros (toneladas) (2015)

País Exportação em toneladas

Estados Unidos 5.561.086

Turquia 1.023.864

Alemanha 720.542

Argentina 632.892

Indonésia 613.112

Bélgica 345.888

México 334.187

Colômbia 328.767

Índia 286.691
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País Exportação em toneladas

França 272.488

Coreia do Sul 270.911

Peru 250.435

Canadá 246.350

Bolívia 240.854

Marrocos 215.990

Portugal 210.961

Tailândia 203.742

Itália 203.426

Chile 200.955

Arábia Saudita 162.525

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).

A Tabela 4.4 demonstra ainda o grande volume de importação brasileira de produtos side-
rúrgicos da China. A importação desse país representou, no ano 2015, mais do que a totalidade 
da importação dos outros países. Em segundo lugar, com menos de 20% do total exportado pela 
China, encontra-se a Índia, seguida por Canadá, Japão e Marrocos.

Tabela 4.4. Principais exportadores de produtos siderúrgicos para o Brasil (toneladas) (2015)

País Importação em toneladas

China                        1.611.886 

Índia                          286.691 

Canadá                          246.350 

Japão                          216.232 

Marrocos                          215.990 

Portugal                          210.961 

Tailândia                          203.742 

Chile                          200.955 

Turquia                          199.467 

Arábia Saudita                          162.525 

Coreia do Sul                          158.017 

Rússia                          129.430 

Áustria                          124.472 

Alemanha                          110.402 

Estados Unidos                            63.008 

Espanha                            58.291 

Argentina                            53.808 

Itália                            47.558 

França                            37.390 

Suécia                            32.209 

Fonte: Instituto Aço Brasil (2016).
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4.3 Background da indústria siderúrgica no Brasil

Com a finalidade de colocar os resultados encontrados pela pesquisa em um contexto his-
tórico da indústria siderúrgica no Brasil, apresenta-se agora um breve background dessa indústria 
no país, dividido em três grandes períodos de tempo: (1) a fase inicial; (2) a fase de expansão e (3) 
o momento pós-privatizações até os dias de hoje.

4.3.1 O início da indústria siderúrgica brasileira: 1930-1940

A produção brasileira de aço data do início do século XIX, com uma produção realizada até 
meados de 1910 em usinas pequenas e usando métodos primários. Na década seguinte, a indús-
tria viveu uma crise que culminou com o fechamento da maioria das empresas. O cenário só foi 
alterado em 1921, quando, em Minas Gerais, o consórcio belgo-luxemburguês Arbed e empre-
sários locais da Companhia Siderúrgica Mineira criaram a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira 
(CSBM).13 Ainda na década de 1920, a CSBM se tornou a primeira usina integrada a coque na 
América Latina.14

A partir de 1930, já no governo Getúlio Vargas, o país se engajou no desenvolvimento in-
dustrial. A criação, em 1931, da Comissão Nacional de Siderurgia deu início a uma série de estu-
dos de viabilidade para implantação de novas e maiores usinas siderúrgicas no país. Esse movi-
mento permitiu a criação, em 1942, da Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi), em 1946, da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que foi pioneira em produtos planos, em laminados a 
quente e a frio e em revestidos.15

Como em outros países em desenvolvimento, a criação de grandes usinas integradas a 
coque foi liderada principalmente pelo governo. O desenvolvimento dessa indústria esteve as-
sociado, principalmente, com a primeira fase da política de substituição de importações do país. 
Naquele momento, percebeu-se uma significativa alteração no padrão de industrialização do 
país, saindo da exclusiva posição de exportador de produtos primários para um país com gran-
des investimentos em aço, cimento, têxteis, automóveis, fertilizantes e outras indústrias de bens 
de capital. 

4.3.2 Fase de expansão: 1950-1980

Em um segundo momento, a indústria de aço brasileira deu sinais de expansão com o ob-
jetivo de acompanhar o desenvolvimento industrial do país. Em 1952, com a criação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE),16 a siderurgia brasileira passou a contar com 
um ente financiador, o que impulsionou o desenvolvimento da indústria. A partir do diagnóstico 

13 Ver Andrade e Cunha (2002).
14 Ver Gomes (1983).
15 Ver Andrade e Cunha (2002) e Gomes (1983).
16 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico mudou de nome em 1982, passando a se chamar Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social ou BNDES.
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do governo brasileiro e Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, considerou-se a indústria siderúr-
gica como estratégica para o desenvolvimento do país (ANDRADE; CUNHA, 2002).

Em 1956, em Cubatão, fundou-se a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) com partici-
pação acionária do BNDES. No mesmo ano, também foi fundada a Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais (Usiminas), com participação de 40% de um consórcio de empresas japonesas e partici-
pação do BNDES para complementar o capital do governo mineiro.17 Na década de 1960, insti-
tuições ligadas à indústria siderúrgica também foram criadas por iniciativas públicas e privadas, 
como o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS18) e a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais 
e Mineração (ABM).

Em meados da década de 1970, o governo brasileiro criou a Siderúrgicas Brasileiras S.A. 
(Siderbras), uma holding de todas as empresas siderúrgicas de posse do governo, com o objetivo 
de controlar a estratégia de cada uma das empresas. Na mesma época, o recém-criado Conse-
lho Consultivo da Indústria Siderúrgica (Consider) aprovou o Plano Siderúrgico Nacional, que 
objetivava expandir a capacidade brasileira de produção de aço de 6 milhões de toneladas/ano 
em 1970 para 20 milhões em 1980 através da expansão das companhias existentes até aquele 
momento (CSN, Usiminas, Cosipa e Acesita). O plano permitiu ainda a criação de duas novas 
empresas, a Aços de Minas Gerais (Açominas) e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), já na 
década de 1980. Nessa época, o Brasil era o 17o maior produtor de aço no mundo, produzindo 
1% do total mundial.19

Ao longo dos anos 1980, o momento de crise do país culminou numa drástica redução do 
consumo de aço. Tanto os lucros quanto investimento das empresas siderúrgicas sofreram que-
da, principalmente pela menor disponibilidade de crédito externo e baixos preços dos produtos 
– resultado da política de controle de preços para combate à inflação. Em 1988 o Consider foi 
extinto e criou-se o Plano de Saneamento do Sistema Siderbras, que permitiu as privatizações 
de pequeno porte de produtoras de aços longos, que foram incorporadas a Gerdau e Villares.20

4.3.3 Liberalização e privatizações: 1990 até os dias de hoje

O movimento de privatizações na indústria siderúrgica brasileira teve continuidade na dé-
cada seguinte. No início dos anos 1990, a siderurgia brasileira apresentava grande participação 
do Estado, que controlava cerca de 65% da capacidade produtiva total. Até 1995, no entanto, 
a totalidade da indústria já estava privatizada. De maneira geral, pode-se dizer que o processo 
de privatização permitiu: (1) ganho de autonomia para estratégia comercial; (2) melhorias de 
desempenho na área administrativa, financeira e tecnológica; (3) gestões orientadas para resul-
tados; (4) fortalecimento e internacionalização das empresas; (5) redução de custos e elevação 

17 Ver Andrade e Cunha (2002).
18 O IBS mudou de nome algumas décadas depois, vindo a se chamar Instituto Aço Brasil (IABr).
19 Ver Andrade e Cunha (2002) e Gomes (1983).
20 Ver Andrade e Cunha (2002).
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da produtividade; (6) acesso ao mercado de capitais e (7) definição de novos investimentos em 
modernização, meio ambiente, logística e infraestrutura.21

No ano de 1996, a siderurgia brasileira já era a sétima maior do mundo, representando um 
pouco menos do que 2% do PIB do país. Além disso, tornou-se a maior produtora da América 
Latina e terceira maior exportadora mundial.22 No período pós-privatização, entre 1994 e 2002, 
percebe-se, também, um aumento em programas de investimento para modernização tecnoló-
gica, melhoria de qualidade e, em menor escala, aumento de capacidade instalada. Essas iniciati-
vas foram consideradas bem-sucedidas, havendo substituição de equipamentos e, consequente, 
ganhos de eficiência, redução no custo operacional e melhoria da gestão empresarial.23

No período de 2000 a 2008, o crescimento brasileiro na indústria siderúrgica (20%) foi abai-
xo da média mundial (56%), principalmente associado à estagnação do consumo interno de aço 
no país. No momento seguinte, no entanto, percebe-se um aumento na produção de aço nacio-
nal associado à forte expansão do mercado externo e crescimento do mercado interno princi-
palmente nas indústrias da construção civil, naval e automotiva.24 Apesar da queda da produção 
em 2009, resultado da crise econômica mundial, a indústria retomou seu patamar produtivo em 
2010 e em 2011 teve recorde de produção.

Nos últimos anos, no entanto, a indústria se encontra diante de uma conjuntura desfavo-
rável. O aumento de produção da China não só ajudou a diminuir a penetração das exportações 
brasileiras, como tem aumentado a importação de aço deste país no Brasil. O momento econô-
mico do país também age na contramão do crescimento da indústria, com redução de consumo 
de aço e instabilidade cambial. 

21 Ver Andrade e Cunha (2002).
22 Ver Instituto Aço Brasil (2016).
23 Ver Crosseti e Fernandes (2005).
24 Ver World Steel Association (2016).
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As diferenças entre as empresas de siderurgia no Brasil, no que diz respeito às suas acumu-
lações de capacidades tecnológicas entre 2003 e 2014, são o foco de análise desta seção, que 
obedece ao desenho de pesquisa apresentado na seção 3. Dessa maneira, busca-se delimitar 
níveis e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas, a influência dos mecanismos de 
aprendizagem que geram esses padrões, e os impactos da capacidade tecnológica no desempe-
nho competitivo da indústria siderúrgica no Brasil no período mais recente. Essas análises bus-
cam, na medida do possível, identificar e quantificar essas relações por padrões de acumulação 
de capacidades tecnológicas e por área tecnológica (processo e organização da produção e ati-
vidades centradas em produto). 

Esta seção está organizada em três subseções. Na subseção 5.1, apresenta-se uma descrição 
e uma análise dos níveis e dos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas encontrados 
para a indústria siderúrgica no Brasil entre 2003 e 2014. Na subseção 5.2, analisa-se a influência 
dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de capacidade tecnológica. Por fim, na sub-
seção 5.3, analisam-se os impactos da acumulação de capacidades tecnológicas no desempenho 
competitivo. Estas três subseções ressaltam evidências quantitativas e qualitativas das empresas 
pesquisadas ao longo do período estabelecido, bem como suas diferenças e semelhanças.

5.1 Acumulação de capacidades tecnológicas da indústria siderúrgica no 
Brasil (2003-2014)

Esta subseção tem como objetivo identificar e analisar a acumulação de níveis e padrões 
de capacidades tecnológicas para as áreas de processo e organização da produção e atividades 
centradas em produto das empresas pesquisadas de siderurgia no Brasil para quatro triênios 
entre 2003 e 2014. A definição de acumulação de níveis e padrões de capacidades tecnológi-
cas foram apresentados com mais detalhes nas seções 2 e 3. Nestas seções, estabeleceu-se que 
as empresas estudadas podem acumular um nível de capacidade de produção; e quatro níveis 
distintos de capacidade tecnológica de inovação: i) capacidade inovadora básica; ii) capacida-
de inovadora intermediária; iii) capacidade inovadora avançada; e iv) capacidade inovadora de 
liderança mundial. Por meio destes níveis, identificaram-se, também, algumas diferenças e simi-
laridades entre alguns conjuntos de empresas ao longo do tempo, classificando-as em padrões 
de acumulação de capacidades tecnológicas. Para isso, esta subseção está organizada em duas 
outras subseções. A subseção 5.1.1, que apresenta a acumulação de níveis de capacidades tec-

Resultados da Pesquisa5
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nológicas, enquanto a subseção 5.1.2 apresenta os padrões encontrados de acumulação de ca-
pacidades tecnológicas das empresas pesquisadas.

5.1.1 Acumulação de níveis de capacidades tecnológicas 
da indústria siderúrgica no Brasil (2003 a 2014)

Esta subseção apresenta uma descrição da evolução de acumulação dos níveis de capaci-
dades tecnológicas entre 2003 e 2014 para as empresas estudadas e está organizada à base de 
duas grandes áreas tecnológicas em duas outras subseções. A subseção 5.1.1.1 apresenta a evo-
lução da acumulação dos níveis de capacidades tecnológicas da área de processo e organização 
da produção e a subseção 5.1.1.2 apresenta a acumulação dos níveis de capacidade tecnológica 
da área de atividades centradas em produto.

5.1.1.1 Acumulação de níveis de capacidades tecnológicas na 
área de processo e organização da produção

Esta subseção apresenta de forma descritiva a evolução da acumulação de níveis de capa-
cidades tecnológicas na área de processo e organização da produção das empresas de siderurgia 
estudadas entre 2003 e 2014. A Tabela 5.1 apresenta o número e a proporção de empresas que 
acumularam níveis específicos de capacidades tecnológicas na área de processos e organização 
da produção. Isto é feito à luz da escala de capacidades tecnológicas apresentada na seção 3, e 
está dividida entre um nível de capacidade de produção e quatro níveis de capacidades inova-
doras. Ao final da tabela, a última linha apresenta o nível médio de capacidades tecnológicas das 
empresas estudadas.

Tabela 5.1. Evolução do número e da proporção de empresas que acumularam níveis específicos 
de capacidade tecnológica da área de processo e organização da produção (2003-2014)

Nível de capacidade  2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidades inovadoras: capacidade de gerar e gerenciar mudanças tecnológicas

Capacidade inovadora

Liderança mundial 
Nível 5

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

Capacidade inovadora 

Avançada 
Nível 4

4 
(57%)

4 
(44%)

5 
(56%)

5 
(56%)

Capacidade inovadora 
Intermediária 

Nível 3

6 
(86%)

7 
(78%)

9 
(100%)

9 
(100%)

Capacidade inovadora 

Básica 
Nível 2

7 
(100%)

9 
(100%)

9 
(100%)

9 
(100%)
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Nível de capacidade  2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidade de produção: capacidades de usar e operar tecnologias existentes

Capacidade de produção 
Nível 1

7 
(100%)

9 
(100%)

9 
(100%)

9 
(100%)

Nível médio 3,4 3,2 3,6 3,6

Fonte: Os autores (2016).

Antes de descrever os resultados apresentados pela Tabela 5.1, deve-se dizer que para o 
primeiro triênio do estudo, 2003-2005, duas empresas não reportaram nenhuma atividade tec-
nológica porque ainda não estavam ativas. Ainda com essa ressalva, é possível ver que, para to-
dos os períodos analisados, todas as empresas (sejam as sete no primeiro triênio ou as nove nos 
demais triênios) apresentaram o nível 1 de capacidade de produção e o nível 2 de capacidade 
inovadora básica da área de processo e organização da produção, ou seja, são empresas capazes 
de implementar não apenas atividades de produção com base no uso de tecnologias e sistemas 
de produção existentes, como também de fazerem pequenas melhorias e adaptações nessas 
tecnologias.

Entre as atividades empregadas por estas empresas, os dados levantados pela pesquisa in-
dicam: uso das mais avançadas técnicas de organização da produção com base em certificações 
internacionais de processos e ambientais; produção de aços à base de processos sofisticados de 
produção e de automação; e uso das práticas mais avançadas e internacionalmente reconhecidas 
em gestão de energia. Além disso, foram capazes de realizar pequenas melhorias e adaptações 
no uso de aquecimento químico, injeção de carvão, gás natural, entre outros, pelas ventaneiras 
dos altos-fornos e aproveitamento energético do gás de topo (cogeração).

Seguindo a escala de capacidades tecnológicas da área de processo e organização da pro-
dução da Tabela 5.1, verifica-se que, no primeiro triênio, 86% das empresas na amostra acumu-
laram o nível 3 de capacidade inovadora intermediária, número que caiu com a entrada de mais 
empresas na amostra no segundo triênio (78%), mas aumentou para 100% das empresas nos 
últimos dois triênios. O nível 3 se refere à capacidade por parte da empresa de implementar 
modificações relativamente complexas em tecnologias de processo e organização da produção 
baseadas em engenharia e experimentações. Envolvem atividades tecnológicas como: aprimo-
ramento e otimização de matérias-primas e de etapas especificas dos processos de produção; 
modificações relativamente complexas em automação de processos e equipamentos para aten-
der às especificidades de produtos e clientes; modificações relativamente complexas na realiza-
ção revestimentos refratários, painéis (staves) e controle de desgaste dos cadinhos; e modifica-
ções relativamente complexas no uso de processos de autorredução ou fusão redutora.

Já o nível 4 de capacidade inovadora avançada é composta na Tabela 5.1 por 57% das em-
presas no primeiro triênio, 44% das empresas no segundo triênio a partir da entrada de duas 
empresas na amostra e por 56% das empresas nos últimos dois triênios. O nível 4 se refere à capa-
cidade por parte da empresa de implementar atividades inovadoras próximas àquelas realizadas 
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pelos líderes mundiais, refletindo uma estratégia fast follower, à base de P&D aplicado e enge-
nharia. Os dados levantados durante a pesquisa sugeriram que as atividades inovadoras implan-
tadas por essas empresas incluíram P&D aplicado nas seguintes atividades: desenvolvimento de 
processos de produção não originais nas áreas de redução, aciaria, lingotamento relacionados 
a aços que combinem características de maior resistência elevada e menor peso; melhoria de 
tecnologia de thin-slab-casting (aços planos) ou near-net-shape casting (NNSC, para aços longos); 
e desenvolvimento de processos alternativos de produção de ferro primário que não alto-forno. 

A Tabela 5.1 mostra que nenhuma das empresas da amostra haviam acumulado o nível 5 
de inovação de liderança mundial para a capacidade tecnológica da área de processo e organi-
zação da produção em todos os triênios avaliados. O nível 5 se refere à capacidade da empresa 
de implementar atividades inovadoras à base de P&D relativas à criação e desenvolvimento de 
tecnologias de processo e organização da produção novas para o mundo e que abram oportu-
nidades para a entrada em novos negócios. Segundo os dados coletados da pesquisa, empresas 
que acumularam o nível 5 teriam que apresentar, por meio de atividades de P&D com ciência 
básica: insumos novos para o mundo para produção de aço; desenvolvimento de materiais e 
tecnologias novas para o mundo que reduzem significativamente os impactos ambientais dos 
processos de produção; e processos e sistemas de produção novos para o mundo nas áreas de 
preparação de material, redução, aciaria e lingotamento para aços que combinem características 
de resistência elevada e menor peso e novas aplicações. Assim, são empresas que avançam em 
atividades inovadoras de ponta em nível mundial.

Por fim, a Tabela 5.1 evidencia que, no período analisado por esta pesquisa, a área de pro-
cessos e organização da produção apresentou estabilidade para as empresas com nível de capa-
cidade inovadora avançada e pequena elevação para empresas com menor nível de capacidade 
tecnológica. Percebe-se que a média do nível de capacidade para esta área aumentou de 3,4 
para 3,6 no período analisado, mas principalmente pelo avanço de empresas que se encontra-
vam com nível de capacidade tecnológico básico. 

A Figura 5.1 apresenta a relação do número de empresas que atingiram seus níveis máxi-
mos de capacidade tecnológica da área de processo e organização da produção para os quatro 
triênios pesquisados. Já a Figura 5.2 apresenta a proporção de empresas por nível máximo de 
capacidade tecnológica da área de processo e organização da produção entre os triênios pesqui-
sados. Ambas as figuras evidenciam uma evolução positiva dos níveis máximos de capacidade 
tecnológica da área de processo e organização da produção entre 2003 e 2014. Para os últimos 
dois triênios analisados (2009-2011 e 2012-2014), por exemplo, não há nenhuma empresa com 
nível de capacidade máximo menor que intermediário e a maioria delas pode ser observada na 
capacidade tecnológica avançada. Mais uma vez, no entanto, ressalta-se que a melhora no nível 
de capacidade médio das empresas ocorreu em razão do aumento de capacidade tecnológica 
das empresas que estavam nos menores patamares no primeiro triênio analisado. 
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Figura 5.1. Número de empresas por níveis máximos de capacidade tecnológica 
da área de processo e organização da produção (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

Figura 5.2. Proporção de empresas por níveis máximos de capacidade tecnológica 
da área de processo e organização da produção (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

5.1.1.2 Acumulação de níveis de capacidades tecnológicas 
na área de atividades centradas em produto

Esta subseção apresenta de forma descritiva a evolução da acumulação dos níveis de ca-
pacidades tecnológicas na área de atividades centradas em produto das empresas de siderurgia 
estudadas entre 2003 e 2014. Da mesma forma, como foi feito para a área de processo e organi-
zação da produção na Tabela 5.1, a Tabela 5.2 apresenta o número e a proporção de empresas 
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que acumularam níveis específicos de capacidades tecnológicas na área de atividades centradas 
em produto.

Tabela 5.2. Evolução do número e da proporção de empresas que acumularam níveis específicos 
de capacidade tecnológica da área de atividades centradas em produto (2003-2014)

Nível de capacidade   2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

Capacidades tecnológicas inovadoras: capacidade de gerar e gerenciar uma mudança tecnológica

Inovadora de liderança mundial 
Nível 5

0 0 0 0

Inovadora avançada 
Nível 4

4 
(57%)

5 
(56%)

6 
(67%)

6 
(67%)

Inovadora intermediária 
Nível 3

6 
(86%)

7 
(78%)

8 
(89%)

8 
(89%)

Inovadora Básica 
Nível 2

7 
(100%)

9 
(100%)

9 
(100%)

9 
(100%)

Capacidade de rotinas de produção: capacidade de usar e operar tecnologia existente

Produção 
Nível 1

7 
(100%)

9 
(100%)

9 
(100%)

15 
(100%)

Nível médio 3,4 3,3 3,6 3,6

Fonte: Os autores (2016).

A Tabela 5.2 mostra que todas as empresas em todos os períodos apresentaram o nível 1 de 
capacidade de produção da área de atividades centradas em produto, que se refere à capacidade 
da empresa de implementar atividades de produção com base no uso de tecnologias de proces-
sos e produtos existentes, como: atividades de controle de qualidade por inspeção de clientes 
e atividades de produção de aços que atendem normas internacionais. O mesmo ocorreu para 
o nível 2 de capacidade inovadora básica, que se refere à capacidade por parte da empresa de 
implementar pequenas adaptações e melhorias em tecnologias de processos e produtos, como: 
na produção de produtos isentos de elementos contaminantes (cobre, cromo, estanho e níquel 
etc.); realização de pequenas modificações em produtos com especificações copiadas e procedi-
mentos de análise de dados e monitoramento do processamento siderúrgico.

Seguindo a escala de capacidades tecnológicas da área de atividades centradas em pro-
duto da Tabela 5.2, verifica-se que, enquanto no primeiro período 86% das empresas tinham 
acumulado o nível 3 de capacidade inovadora intermediária, 78% destas acumularam esse ní-
vel de capacidade no período seguinte e apenas uma delas não havia chegado a esse nível no 
último triênio. O nível 3 refere à capacidade por parte da empresa de implementar modifica-
ções relativamente complexas em atividades relacionadas a produtos baseadas em engenha-
ria e experimentações. Algumas das atividades que caracterizam esse nível de capacidade são 
aprimoramentos em: substâncias de produtos para atender às exigências de clientes específicos 
e assistência técnica pré e pós-venda; performance de produtos diretamente nos processos de 
produção dos clientes; produtos de acordo com as especificações de clientes; e recuperação de 
metais (cromo, manganês etc.) no processo produtivo.
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O nível 4 de capacidade inovadora avançada da área de atividades centradas em produto é 
composta, na Tabela 5.1, por aproximadamente 57% das empresas nos dois primeiros triênios e 
por 67% delas nos últimos dois triênios. O nível 4 se refere à capacidade por parte da empresa de 
implementar atividades industriais inovadoras próximas àquelas realizadas pelos líderes mun-
diais, refletindo uma estratégia fast follower, à base de P&D aplicado e engenharia. Pelos dados 
coletados pela pesquisa, as empresas que acumularam o nível 4 realizaram projetos de introdu-
ção de novos processos e novos produtos por meio de linhas já existentes de P&D aplicado em: 
design e desenvolvimento de aços não originais (para o mercado mundial); exploração de novas 
aplicações de aços no mercado (particularmente nacional); desenvolvimento de novos serviços 
pós-venda e novas formas de assistência técnica aos clientes, em termos de aprimoramento de 
produtos e otimização de seus processos; e desenvolvimento de novos produtos e aplicações 
com aços já conhecidos pelo mercado.

Por fim, a Tabela 5.2 mostra que nenhuma empresa, em nenhum período, acumulou o nível 
5 de inovação de liderança mundial para a capacidade tecnológica da área de atividades centra-
das em produto. Segundo definição estabelecida na seção 3, o nível 5 se refere à capacidade da 
empresa de implementar atividades inovadoras à base de P&D relativas à criação e desenvol-
vimento de tecnologias de produtos novas para o mundo e que abram oportunidades para a 
entrada em novos negócios. Logo, a empresa precisa possuir departamentos de P&D básico que 
envolvam produtos de ponta em direções substancialmente diferentes das linhas convencionais 
de P&D já realizadas pela indústria mundial de siderurgia. Ainda que haja relato de desenvolvi-
mento de novos tipos de aço para algumas empresas, esses produtos ou foram introduzidos pela 
empresa no Brasil a partir de pesquisa realizada em outro país ou tratam-se de desenvolvimentos 
não muito diferentes do que já é conhecido pelo mercado mundial – não são breakthrough.

A Tabela 5.2 evidencia que houve uma evolução pequena, mas positiva, dos níveis de ca-
pacidades tecnológicas da área de atividades centradas em produto. O nível médio da capaci-
dade tecnológica da área de atividades centradas em produto no primeiro triênio das empresas 
da amostra aumentou de 3,4 para 3,6 em 2012-2014. De maneira geral, no entanto, percebe-se 
que a maioria das empresas se manteve em patamares semelhantes de capacidade tecnológica 
nessa área. 

A relação do número total de empresas que atingiram níveis máximos de capacidade tec-
nológica da área de atividades centradas em produto para os quatro triênios pesquisados pode 
ser verificada pela Figura 5.3. De maneira distinta ao encontrado na área de processo e organi-
zação da produção, percebe-se que a maioria das empresas se encontra estável em seu nível de 
capacidade tecnológica para a área de atividades centradas em produto.
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Figura 5.3. Número de empresas por níveis máximos de capacidade tecnológica 
da área de atividades centradas em produto (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

Já a Figura 5.4 mostra a relação do número total de empresas que atingiram níveis máximos 
específicos de capacidade tecnológica da área de atividades centradas em produto. Percebe-se 
que não houve muitas mudanças no acúmulo de capacidade tecnológica da área de atividades 
centradas em produto, a não ser pela entrada de novas firmas no segundo período analisado. 

Figura 5.4. Proporção de empresas por níveis de capacidade tecnológica 
da área de atividades centradas em produto (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).
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5.1.1.3 Comparação entre os níveis de acumulação de capacidades 
tecnológicas das áreas de processo e produto

Por fim, busca-se apresentar de que maneira as diferentes firmas se encontram em relação 
à combinação das duas áreas tecnológicas estudadas. A Figura 5.5 apresenta a combinação de 
capacidades tecnológicas para as firmas da amostra no primeiro e último triênio, respectivamen-
te. O eixo vertical sinaliza os níveis de capacidade tecnológica da área de processo e organização 
da produção e o eixo horizontal sinaliza os níveis de capacidade tecnológica da área de ativi-
dades centradas em produto. Cada uma das nove empresas da amostra é representada por um 
ponto que representa as duas funções. 

Figura 5.5. Relação entre nível de capacidade tecnológica máxima de 
processo e produto para o triênio de 2003-2005 e 2012-2014

Fonte: Os autores (2016).
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Ao analisar a Figura 5.5, para o triênio 2003-2005, verificam-se três grupos de empresas: 
(1) aquelas com nível 4 de inovação avançado para as duas funções; (2) aquelas com nível 3 de 
inovação intermediária para as duas funções e (3) uma empresa com nível 2 de inovação básica 
para as duas funções. Já para o triênio de 2012-2014, percebem-se dois grupos com níveis de 
capacidade igual para as duas funções, um em nível avançado e outro em nível intermediário, e 
outras duas empresas com níveis distintos para as duas funções: uma com nível de capacidade 
em produto maior que em processo (níveis 3 e 2, respectivamente) e outra com nível de processo 
maior que de produto (níveis 4 e 3, respectivamente).

5.1.2 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
da indústria siderúrgica no Brasil (2003 a 2014)

Esta subseção examina alguns padrões de acumulação de capacidade tecnológica para as 
áreas de processo e organização da produção e atividades centradas em produto da indústria 
siderúrgica no Brasil entre 2003 e 2014. Um padrão de acumulação de capacidades tecnológicas 
é uma combinação de empresas que acumularam níveis similares de capacidades tecnológicas 
em um período de tempo. Dessa maneira, busca-se empresas que apresentaram evoluções se-
melhantes de suas acumulações de níveis de capacidades tecnológicas, evidenciando as ativi-
dades que essas empresas implementaram em comum ao longo do tempo. Esta subseção está 
organizada em outras duas subseções. A subseção 5.1.2.1 apresenta a evolução dos padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas na área de processo e organização da produção e a 
subseção 5.1.2.2 apresenta a evolução dos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de atividades centradas em produto.

5.1.2.1 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
da área de processo e organização da produção

A partir do número e da proporção de empresas que atingiram os seus níveis máximos de 
capacidades tecnológicas da área de processo e organização da produção para cada período, 
como foi representado na subseção 5.1.1 por meio da Figura 5.1 e da Figura 5.2, foi possível traçar 
três trajetórias distintas de acumulação de capacidade tecnológica desta área. Essas trajetórias 
estão representadas pela Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de processo e organização 
da produção das empresas de siderurgia no Brasil, triênios de 2003-2005 a 2012-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.6 evidencia 3 padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de pro-
cesso e organização da produção: i) Padrão 1 Processo: evolução da capacidade inovadora básica 
à intermediária, representando 22% da amostra; ii) Padrão 2 Processo: permanência na capaci-
dade inovadora intermediária, representando outros 33% da amostra; e iii) Padrão 3 Processo: 
permanência em capacidade inovadora avançada, representando 44% da amostra. Enquanto os 
Padrões 2 e 3 se mantiveram estáveis em todo o período analisado, o Padrão 1 teve o seu ponto 
de inflexão entre os triênios 2006-2008 e 2009-2011. As características principais de cada um dos 
três padrões são destacadas a seguir.

i) Padrão 1 Processo de acumulação de capacidades inovadoras: evolução da capacidade inovadora 
básica à intermediária

O Padrão 1 Processo é composto por empresas que avançaram suas capacidades tecnoló-
gicas de inovação básica para inovação intermediária. Essa mudança de nível ocorreu entre os 
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triênios 2006-2008 e 2009-2011. São empresas que entre 2003 e 2008 apenas eram capazes de 
realizar pequenas adaptações em tecnologias de processo e organização da produção e que, a 
partir daí, acumularam suas capacidades de implementarem modificações relativamente com-
plexas baseadas em engenharias e experimentações. 

Os dados levantados pela pesquisa indicam que as empresas do Padrão 1 Processo evo-
luíram em algumas atividades específicas referentes à área de processo e organização da pro-
dução. A necessidade de aumentar a competitividade não só reduzindo custos, mas também 
aumentando a capacidade produtiva e o portfólio de produtos podem ser consideradas como 
as características mais importantes para definir as empresas no Padrão 1 Processo. De maneira 
geral, começaram a adotar atividades já realizadas por seus concorrentes, conforme é explicitado 
pelo gerente-geral da empresa Zeta:

Nós fizemos um catch-up em processos que nossos concorrentes já tinham. Estamos agora numa 
atividade intensa, tentando recuperar o tempo perdido e as perdas. Ao longo dos últimos cinco 
anos, lançamos dez produtos que o mercado já oferecia e nós não, o que demandou evoluções 
em novos processos.

As empresas nesse padrão já acumulavam, no primeiro triênio analisado, o nível de capa-
cidade inovadora básica, que pode ser confirmado a partir de algumas atividades que já reali-
zavam, principalmente com pequenas adaptações e melhorias no aproveitamento energético 
do gás do topo e aquecimento químico. Para acumular nível de capacidade, entre o segundo 
e terceiro triênios, houve aquisição de equipamentos mais modernos, que rapidamente foram 
adaptados e melhorados para otimizar a produção nas plantas das empresas, e também apri-
moramento no próprio processo produtivo. Houve também relatos de investimentos distintos 
relacionados à redução do consumo de energia.

É importante ressaltar, no entanto, que as empresas do Padrão 1 Processo conseguiram 
alcançar nível de capacidade tecnológico na área de processo e organização da produção prin-
cipalmente através de engenharia, não havendo, para essas empresas, departamentos de P&D. 
Em parte das empresas, há uma área de tecnologia. Em outras, no entanto, não há nenhuma 
iniciativa nessa direção.

Segundo o diretor de Sustentabilidade da Beta: “não temos um departamento de P&D. É 
mais barato você comprar a tecnologia pronta do que desenvolver qualquer coisa”.

O aumento de nível de capacidade nível 2 para nível 3 permitiu a essas empresas iniciar 
algumas atividades que foram consideradas fundamentais para a sua atual situação, como: apri-
moramento de matérias-primas, automação de processo e equipamentos, e modificações rela-
tivamente complexas no uso de processos de autorredução ou fusão redutora. Ainda assim, não 
há, para essas empresas, iniciativas de complexidade mais elevada, como apregoa o gerente-ge-
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ral da empresa Zeta: “não teremos nada disruptivo em termos de processo, mas temos alguma 
coisa”.

 De maneira geral, apesar do momento conjuntural ruim que se instalou na economia bra-
sileira, as empresas percebem que há necessidade de mais investimentos e aumento do nível de 
capacidade tecnológica para que possam não só competir com as concorrentes brasileiras, mas 
também com os produtos importados, principalmente os oriundos da China. Para o gerente-ge-
ral da empresa Zeta: “(Ainda) temos um grande desafio em custos e atualização tecnológica”.

Deve-se ressaltar também que, para essas empresas, o acúmulo para nível de capacidade 
contou tanto com esforços internos quanto com iniciativas em parceria. Apesar de as empresas 
nesse padrão afirmarem que isso é feito de maneira não sistemática, havendo apenas iniciativas 
pontuais para resolução de problemas específicos, percebe-se que as empresas nesse padrão 
realizam mais parcerias do que as empresa no Padrão 2, que se mantiveram estáveis no nível de 
capacidade tecnológica intermediária em todo o período de tempo analisado. A realização de 
parcerias, ainda que de maneira pontual, se mostrou muito correlacionada com o desempenho 
tecnológico dessas mesmas empresas, que, num curto período de tempo, conseguiram acumu-
lar nível de capacidade tecnológica na área de processo e organização da produção. 

ii) Padrão 2 Processo de acumulação de capacidades tecnológicas: permanência na capacidade ino-
vadora intermediária 

O Padrão 2 Processo é composto por empresas que, no período estudado nessa pesquisa, 
se mantiveram no nível de inovação intermediário. São empresas que em todo o período foram 
capazes de realizar atividades relativamente complexas baseadas em engenharia e experimenta-
ções. Embora tenham estado estabilizadas no nível intermediário de inovação em todo o período 
analisado, em oposição as empresas do Padrão 1, mostraram iniciativas permanentes de tenta-
tiva de acúmulo de nível de capacidade que, por diferentes motivos, se mostraram insuficientes. 

As empresas desse padrão se mostraram suficientemente organizadas em relação a tentar 
otimizar o seu processo produtivo. Iniciativas como consulta a literatura existente em termos de 
processos produtivos, realização de engenharia reversa e um somatório de inovações incremen-
tais foram realizadas:

O processo se inicia da seguinte forma. Começa-se buscando a literatura, buscando informações 
sobre as características desse produto e como já estamos no mercado e já temos processos e pro-
dutos consolidados eles servem de referência para a gente desenhar algum outro produto. (Ge-
rente da Épsilon).

A gente procura muitas vezes fazer engenharia reversa, muitas vezes a gente consegue peças, 
materiais que tenham uma característica idêntica àquela ou o próprio material de maneira que a 
gente consiga estudar o conteúdo tecnológico que tem ali. (Gerente da Épsilon).
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Existe uma série de iniciativas que são feitas dentro das unidades produtivas que elas motivam 
inovações incrementais, que normalmente é o que mais se faz na nossa empresa. (Gerente da 
Épsilon).

A manutenção das empresas do Padrão 2 no nível de capacidade intermediário se deveu, 
no entanto, principalmente, à ausência de iniciativas mais robustas na direção de criar um de-
partamento de P&D capaz de implementar atividades inovadoras próximas àquelas realizadas 
pelos líderes globais da indústria, característica que é fundamental para obtenção do nível de 
capacidade tecnológica avançada. 

Assim como relatado para as empresas do Padrão 1 Processo, percebe-se, para as empre-
sas do Padrão 2, um uso não sistemático e pontual de parceiros. Embora haja relatos de ganhos 
através dessas parcerias, percebe-se, também, que não há iniciativas compatíveis com o nível de 
capacidade tecnológica avançado em processo e organização da produção, principalmente na 
criação de arranjos organizacionais que envolvem interações entre P&D, engenharia, produção, 
marketing, fornecedores e clientes para suporte às atividades de inovação em processos de pro-
dução.

iii) Padrão 3 Processo de acumulação de capacidades tecnológicas: permanência na capacidade ino-
vadora avançada

O último padrão para a área de processo e organização da produção é o Padrão 3 Processo 
permanência no que concerne em capacidade tecnológica avançada. Essas empresas são aque-
las que, no período estudado, se mantiveram todo o tempo capazes de implementar atividades 
inovadoras próximas àquelas realizadas pelos líderes globais, refletindo uma estratégia de fast 
follower, à base de P&D aplicado e engenharia, realizadas internamente e/ou em colaboração 
com universidades e institutos de pesquisa. 

As empresas nesse padrão, que representam a maior parte das empresas da amostra, são 
aquelas que no período estudado realizaram atividades de P&D aplicado e engenharia em ativi-
dades, tais como: desenvolvimento de processos de produção não originais nas áreas de redução, 
aciaria, lingotamento relacionados a aços que combinem características de maior resistência ele-
vada e menor peso; melhoria de tecnologia de thin-slab-casting (aços planos) ou near-net-shape 
casting (NNSC, para aços longos); criação de processos alternativos de produção de ferro primá-
rio que não alto-forno e criação de arranjos organizacionais que envolvem interações entre P&D, 
engenharia, produção, marketing, fornecedores e clientes para suporte às atividades de inovação 
em processos de produção.

Essas atividades, por sua vez, ocorreram especificamente em departamentos dedicados de 
P&D ou, como é o caso para algumas empresas, em Centros de Pesquisa. Esses centros, muitas 
vezes atuando em rede com outros centros parceiros de outras unidades da empresa no mundo, 
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são o lócus principal das inovações desenvolvidas na área de processo e organização da produ-
ção: 

Temos um centro de pesquisas, cujo foco é em processos. Mas não só isso: existe não só o centro 
de pesquisa, mas um sistema de inovação dentro da empresa que funciona muito bem. (Gerente 
executivo do Centro de Pesquisa da empresa Rho).

Em relação à inovação, temos o Centro de Pesquisa. (Usamos ele para) uma inovação robusta em 
processo ou um produto inédito e suporte ao cliente para utilização mais adequada. (Gerente do 
Centro de Pesquisas da empresa Gama).

As empresas nesse padrão não só são aquelas em que a inovação mais complexa é tratada 
de forma dedicada, mas são também aquelas cujas parcerias são realizadas de forma mais sis-
temática e contínua. São empresas com iniciativas dedicadas ao desenvolvimento de materiais 
muito próximos ao cliente e, também, com maior apoio de universidades e institutos de pesqui-
sa. Em relação a seus processos, percebe-se que se aproximam bastante do que é praticado pelas 
empresas líderes mundiais, confirmado pelo gerente do Centro de Pesquisa da empresa Rho que 
disse: “produzimos em nível mundial”.

A manutenção no patamar de nível de capacidade avançado, embora haja diversos investi-
mentos em desenvolvimento de atividades inovadoras, deve-se, principalmente, à incapacidade, 
por parte dessas empresas, de implementar novas tecnologias de processo e organização da 
produção novas para o mundo e que abram oportunidades para a entrada em novos negócios. 
Para isso, deveria haver maior aproximação do desenvolvimento de ciência básica tanto para o 
desenvolvimento de novos materiais e tecnologias que reduzem significativamente os impactos 
ambientais dos processos de produção (GHG reduction technologies), quanto para o desenvolvi-
mento de novos insumos para produção de aço. 

5.1.2.2 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
na área de atividades centradas em produto

Dado os níveis e as atividades tecnológicas da área de atividades centradas em produto 
encontradas para as empresas de siderurgia da amostra de pesquisa entre 2003 e 2014, esta 
subseção busca definir padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de atividades 
centrada em produto, assim como foi feito para a área de processo e organização da produção. 
A partir do número e da proporção de empresas que atingiram os seus níveis máximos de ca-
pacidade tecnológica para cada período, como foi representado na Figura 5.3 e na Figura 5.4 
na subseção 5.1.1.2, foi possível traçar três trajetórias distintas de acumulação de capacidade 
tecnológica da área de atividades centradas em produto. Essas trajetórias estão representadas 
pela Figura 5.7.
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Figura 5.7. Padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de atividades centrada 
em produto das empresas de siderurgia no Brasil, triênios de 2003-2005 a 2012-2014

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.7 evidencia três padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de 
atividades centradas em produto: i) Padrão 1 Produto: permanência em capacidade inovadora 
básica, representando 22% da amostra; ii) Padrão 2 Produto: permanência em capacidade ino-
vadora intermediária, também representando 22% da amostra e iii) Padrão 3 Produto: perma-
nência em capacidade inovadora avançada, representando 56% da amostra. Todos os padrões 
demonstram que as empresas se mantiveram em seus níveis de capacidade tecnológica nos 12 
anos avaliados pela pesquisa. De maneira distinta ao que foi visto na área de processo e organi-
zação da produção, nessa área não há qualquer alteração no patamar de nível de capacidade das 
empresas. Percebe-se, no entanto, que nesta área o número de empresas quanto à capacidade 
tecnológica avançada é maior do que na área de processo e organização da produção (56% nes-
ta e 33% na outra).



66

Resultados da Pesquisa

i) Padrão 1 Produto de acumulação de capacidades tecnológicas: permanência em capacidade ino-
vadora básica

O Padrão 1 Produto da área de atividades centradas em produto compreende aquelas em-
presas que, no período de 2003 a 2014, se mantiveram todo o tempo com capacidade tecnoló-
gica de nível 2 básica. São empresas que, nesse período, conseguiram realizar pequenas adapta-
ções e melhorias em diferentes atividades centrada em produto sem, contudo, serem capazes de 
realizar aprimoramentos e modificações relativamente complexas nessas atividades.

Inicialmente, percebe-se entre essas empresas, uma preocupação com a atratividade dos 
seus produtos em relação aos concorrentes nacionais e internacionais. Isso as levou, no que tan-
ge a área de atividades centradas em produto, a realizar, cada vez mais, pequenas adaptações e 
melhorias nos seus produtos e, ao mesmo tempo, ampliar seu portfólio. Para as empresas nesse 
padrão, há a percepção de que estariam de alguma forma atrás das concorrentes e que investi-
mentos desse tipo poderiam fazer com que obtivessem maior competitividade:

Em produto, estamos fazendo um trabalho que não é novo para o mercado, mas para a gente 
é. Estamos buscando novos segmentos de mercado e nos últimos cinco anos nós tivemos umas 
séries de desenvolvimentos de produto tanto em termos de aço e suas especificações, que não são 
novos para o mercado, mas foram novos para a Zeta. (Gerente-geral da empresa Zeta).

A busca pelo aumento de competitividade dessas empresas, no entanto, ocorre na direção 
de se tornar mais eficiente no nível tecnológico que se encontram, realizando pequenas adapta-
ções e melhorias em: produção de produtos isentos de elementos contaminantes (cobre, cromo, 
estanho e níquel etc.); produtos com especificações copiadas; e procedimentos de análise de da-
dos e monitoramento do processamento siderúrgico. Não há (pelo menos de forma consistente 
e sistemática) a chegada em níveis mais complexos de capacidade tecnológica para atividades 
centradas em produto, que compreenderiam: aprimoramentos substanciais de produtos para 
atender às exigências de clientes específicos e assistência técnica pré e pós-venda; aprimora-
mento e otimização da performance de produtos diretamente nos processos de produção dos 
clientes; modificações relativamente complexas em produtos de acordo com as especificações 
de clientes e modificações relativamente complexas para recuperação de metais (cromo, manga-
nês etc.) no processo produtivo.

Em sua maioria, também são empresas em que não há uma clara ênfase no desenvolvi-
mento de produtos, não existindo departamentos dedicados a essas atividades na empresa. As 
inovações (incrementais) nos produtos ocorrem por iniciativa de departamentos de marketing 
e comercial. Para o Diretor de Sustentabilidade da Beta: “normalmente quem faz um gerencia-
mento de produto é a área comercial e marketing” e “nós não conseguimos gerenciar produto e 
processo de forma segmentada”.
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Além disso, as empresas do Padrão 1 Produto também são aquelas em que há menor preo-
cupação em termos de diversificação. Segundo o diretor de Sustentabilidade da Beta: “Nosso 
mercado é no aço, não precisamos nem pensamos em sair dele”.

ii) Padrão 2 Produto de acumulação de capacidades tecnológicas: permanência em capacidade ino-
vadora intermediária

O Padrão 2 da área de atividade centradas em produto é composto pelas empresas que, 
entre 2003 e 2014, se mantiveram estáveis no nível de capacidade intermediário. São empresas 
que se mantiveram capazes de realizar aprimoramentos e modificações relativamente comple-
xas em diferentes atividades centradas em produto sem, contudo, serem capazes de realizar ati-
vidades inovadoras próximo do que é realizado pelas empresas líderes globais – POSCO (Coreia 
do Sul), Nippon Steel (Japão) e Thyssen Krupp (Alemanha) –, seja por pesquisa e desenvolvimen-
to aplicado ou por engenharia.

As empresas no padrão desenvolveram, de maneira sistemática, ao longo do tempo anali-
sado por essa pesquisa, aprimoramentos e modificações relativamente complexas em diferentes 
atividades centradas em produtos, por exemplo: aprimoramentos substanciais de produtos para 
atender às exigências de clientes específicos e assistência técnica pré e pós-venda; aprimora-
mento e otimização da performance de produtos diretamente nos processos de produção dos 
clientes; modificações relativamente complexas em produtos de acordo com as especificações 
de clientes; e modificações relativamente complexas para recuperação de metais (cromo, man-
ganês etc.) no processo produtivo.

No entanto, o esforço inovativo dessas empresas foi insuficiente para fazê-las acumular ní-
vel de capacidade tecnológica nessa área, principalmente porque não desenvolveram atividades 
mais próximas dos líderes globais. Essas empresas, que não possuem departamentos de P&D, 
não foram capazes de realizar as atividades condizentes com o nível tecnológico avançado para 
atividades centradas em produto, que seriam P&D e/ou engenharia em: design e desenvolvimen-
to de aços não originais (para o mercado mundial); exploração de novas aplicações de aços no 
mercado (particularmente nacional); de novos serviços pós-venda e novas formas de assistência 
técnica aos clientes, em termos de aprimoramento de produto; e colaboração com usuários para 
desenvolvimento de novos produtos e aplicações.

iii) Padrão 3 Produto de acumulação de capacidades tecnológicas: permanência em capacidade ino-
vadora avançada

Por fim, o Padrão 3 da área de atividades centradas em produto compreende as empresas 
que, no período analisado por essa pesquisa, se mantiveram estáveis no nível de capacidade 
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tecnológico avançado. Em outras palavras, são empresas que conseguiram, nesse período de 
tempo, se manter sistematicamente realizando P&D aplicado e engenharia em atividades, de-
senvolvidas por contra própria ou em parceria, próximas das que são realizadas pelas empresas 
líderes mundiais em atividades centradas em produto.

Esse padrão de acumulação de capacidades tecnológicas para as atividades centradas em 
produto, que compreende a maioria das empresas presentes na amostra da pesquisa, comporta 
empresas que, em um primeiro momento, têm departamentos específicos para desenvolvimen-
to de produto. Para o  gerente do Centro de Pesquisas da empresa Gama: “(As áreas de processo 
e produto), como estrutura de funcionamento, estão separadas”.

Existe um departamento de desenvolvimento de produtos. O foco dele é desenvolvimento de pro-
dutos, mas é uma área onde ficam os nossos pesquisadores. São as pessoas que fazem prospec-
ção e desenvolvimento de novos produtos. (Gerente da Épsilon).

As empresas nesse padrão também são aquelas que mais realizam parcerias para desen-
volvimento de produtos, principalmente com clientes, e também as que mais se preocupam em 
diversificar os produtos, principalmente realizando estudos de viabilidade para comercialização 
de coprodutos e resíduos do processo de fabricação do aço:

Temos trabalhado muito com projetos de inovação com os coprodutos. Desenvolvemos várias 
aplicações que são comercializadas de forma estável. (Gerente do Centro de Pesquisas da em-
presa Gama).

Muitas vezes quando se faz desenvolvimento (de novos produtos) a gente acaba identificando 
que adaptações podem ser feitas dentro de uma especificação que foi concebida originalmente 
de uma maneira e essas adaptações acabam ficando mais adequadas à característica da fábrica 
do cliente do que se pensava originalmente. Esse desenvolvimento acaba acontecendo em par-
ceria e acaba se chegando ao que o cliente deseja. (Gerente da Épsilon).

Para as empresas do Padrão 3, embora não existam esforços concretos à base de P&D para 
criação de tecnologias de produtos novas para o mundo e que abram oportunidades para a 
entrada em novos negócios, há uma aproximação com o que é realizado pelas líderes globais. 
As líderes, no entanto, se dedicam a atividades mais próximas da ciência básica e, também por 
escala de produção, investem em atividades mais arriscadas:

A tecnologia para produção usual de aço é um tema maduro, disponível para qualquer pessoa 
até mesmo em livros didáticos. Consequentemente, em vários lugares do mundo diferentes em-
presas conseguem produzir os aços usuais com qualidade mundial. Para você inovar, o mundo é 
muito nebuloso, onde não há muita informação. (Gerente do Centro de Pesquisas da empresa 
Gama).
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5.2 Influência dos mecanismos de aprendizagem na acumulação de 
capacidades tecnológicas na indústria siderúrgica do Brasil (2003-2014)

O objetivo desta subseção é examinar alguns dos principais mecanismos de aprendiza-
gem que a indústria siderúrgica implementou ao longo de 2003 e 2014 e relacioná-las, por meio 
de inferências estatísticas e dados qualitativos, com os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas nas áreas de processo e organização da produção e atividades centradas em pro-
duto identificados na subseção 5.1. Como apresentado na seção 3, esta pesquisa identifica dois 
tipos de mecanismos de aprendizagem: i) intraorganizacionais, ou seja, geração interna de saber 
tecnológico, que podem ser gerados através de criação, compartilhamento, integração e codi-
ficação interno de conhecimento; e ii) interorganizacionais, ou seja, fluxos e ligações de saber 
tecnológico entre empresas e demais organizações do sistema de inovação, sejam elas universi-
dades, institutos de pesquisa, consultores, competidores ou outras empresas ao longo da cadeia 
produtiva (fornecedores e clientes). 

A descrição e a relação dos mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais por 
padrão de acumulação de capacidades tecnológicas das empresas pesquisadas entre 2003 e 
2014 estão organizados por área tecnológica (processo e organização da produção e atividades 
centradas em produto) e divididas em quatro subseções. A subseção 5.2.1 apresenta a evolução 
de algumas estatísticas descritivas gerais da frequência com que os mecanismos de aprendiza-
gem foram implementados pelas empresas ao longo de 2003 e 2014. A subseção 5.2.2 apresenta 
a relação dos mecanismos de aprendizagem com os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas na área processo e organização da produção. A subseção 5.2.3, por outro lado, apre-
senta a relação dos mecanismos de aprendizagem com os padrões de acumulação de capacida-
des tecnológicas na área de atividades centradas em produto. Por fim, a subseção 5.2.4 apresen-
ta uma síntese dos resultados encontrados.

5.2.1 Evolução dos mecanismos de aprendizagem utilizados 
pela indústria siderúrgica do Brasil (2003-2014)

5.2.1.1 Evolução dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Esta subseção apresenta a evolução do uso dos mecanismos de aprendizagem intraor-
ganizacionais pelas empresas pesquisadas entre 2003 e 2014. Entende-se, como já ressaltado 
na seção 2, que os esforços de aprendizagem quando realizados de forma interna possibilitam 
à empresa aprofundar as suas capacidades tecnológicas. Os mecanismos intraorganizacionais 
considerados nessa pesquisa foram detalhados no Quadro 3.8 e são representados por quatro 
tipos: i) codificação de conhecimento; ii) compartilhamento de conhecimento; iii) integração de 
conhecimento; e iv) criação de conhecimento.
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A quantificação do uso de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais por parte 
da empresa foi realizada por meio de aplicação de questionários (ver seção 3). Para cada um dos 
quatro mecanismos internos, até oito resultados não excludentes poderiam ser obtidos. Foram 
considerados como resultados: i) informações técnicas sobre processos existentes; ii) informa-
ções técnicas sobre produtos existentes; iii) melhorias e adaptações em processos existentes; 
iv) melhorias e adaptações em produtos existentes; v) criação de novos processos; vi) criação de 
novos produtos; vii) criação de novos conhecimentos científicos; e viii) patentes.

Tipos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

 

Supõe-se que quanto mais resultados gerados a empresa apresentou para cada período 
de tempo, mais frequentemente conseguiu empregar seus mecanismos de aprendizagem in-
traorganizacionais. Se uma empresa, por exemplo, realizou codificação de conhecimento, que 
gerou melhorias de produtos existentes e criação de novos conhecimentos científicos, receberá 
um valor igual a 2. Logo, cada empresa pode apresentar um valor que varia entre 0 e 8 para cada 
um de seus quatro mecanismos intraorganizacionais em cada período de tempo. Nesse mesmo 
exemplo, a empresa possui uma frequência de 25% (valor 2 de 8 possível) na utilização do meca-
nismo de aprendizagem de codificação de conhecimento em um período de tempo específico.

Em outras palavras, a intensidade pela qual o i-ésimo mecanismo intraorganizacional é 
utilizado por uma empresa é definido por:

                                                                                   (1)

Em que i indica mecanismo intraorganizacional; j indica resultado; t denota período; e Y é 
uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo intraorgani-
zacional i, para atingir o objetivo j no período t, e zero caso contrário. Ademais, J denota o total 
de resultados possíveis.

A Figura 5.8 apresenta um quadro geral das empresas da indústria siderúrgica quanto ao 
uso dos quatro tipos de mecanismos internos de aprendizagem para cada período de tempo. Os 
valores em porcentagem da figura são representados pelas médias aritméticas das 15 empresas 
da amostra de pesquisa. Percebe-se que os mecanismos se comportaram de maneira distinta no 
período analisado. Enquanto criação interna de conhecimento teve 100% de uso para todos os 
períodos e empresas, codificação de conhecimento reduziu sua presença (de 84% no primeiro 
triênio para 69% no último) e integração e compartilhamento interno de conhecimento tiveram 
aumento no período analisado.
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Figura 5.8. Evolução dos tipos de mecanismos intraorganizacionais 
de aprendizagem, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

Tipos de resultados gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Entre os oito resultados possíveis gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorga-
nizacionais, cada empresa pode atingir um valor que varia entre 0 e 4, representado em por-
centagem, para cada período de tempo, o que equivale à quantidade de tipos de mecanismos 
intraorganizacionais. Em outras palavras a intensidade pela qual o j-ésimo resultado é utilizado 
por uma empresa é definido por:

                                                                                   (2)

Em que j indica resultado; i indica mecanismo intraorganizacional; t denota período; e Y é 
uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o mecanismo intraorgani-
zacional i, para atingir o objetivo j no período t, e zero caso contrário. Ademais, I denota o total de 
mecanismos intraorganizacionais possíveis.

A Figura 5.9 apresenta as médias desses valores em porcentagem para as nove empresas 
da amostra de pesquisa em cada período de tempo. Observa-se que melhorias e adaptações em 
processos e produtos existentes, criação de novos processos produtivos e geração de informa-
ções técnicas sobre processos existentes são os resultados mais comuns encontrados para o uso 
de mecanismos internos das empresas. A maioria dos resultados se mantém muito próximo em 
todos os períodos de tempo, com exceção daquele que tem a menor frequência: informações 
técnicas sobre produtos existentes. 
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Figura 5.9. Evolução dos tipos de resultados dos mecanismos de 
aprendizagem internos, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

Relação entre os tipos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais e os seus tipos de re-
sultados

Por fim, a Figura 5.10 relaciona os tipos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacio-
nais e os seus tipos de resultados possíveis. Neste caso, são utilizados os valores médios em por-
centagem para os quatro períodos de tempo em conjunto. A figura revela que os quatro tipos de 
mecanismos de aprendizagem internos estão presentes em todos os tipos de resultados mais ou 
menos na mesma proporção. Um destaque maior é dado, no entanto, no mecanismo de criação 
interna de conhecimento, que possui uma frequência maior na maioria dos resultados obtidos. 
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Figura 5.10. Relação entre os tipos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais 
e os seus tipos de resultados, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

5.2.1.2 Evolução dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Esta subseção apresenta a evolução do uso dos mecanismos de aprendizagem interorgani-
zacionais pelas empresas pesquisadas entre 2003 e 2014. Entende-se, como ressaltado na seção 
2, que os mecanismos interorganizacionais representam os esforços de aprendizagem quando 
realizados de forma externa e possibilitam à empresa aprofundar as suas capacidades tecnoló-
gicas. Os mecanismos interorganizacionais considerados nessa pesquisa foram detalhados no 
Quadro 3.9 e são representados por sete tipos: i) contratação de profissionais; ii) treinamentos 
técnicos e gerenciais específicos; iii) diferentes formas de ensino; iv) assistência técnica; v) aqui-
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sição de conhecimento; vi) aprendizado com usuários líderes, por exemplo; e vii) pesquisa e de-
senvolvimento (P&D).

A quantificação do uso de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais por parte 
da empresa foi realizada por meio de aplicação de questionários (ver seção 3). Para cada um 
dos sete tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, perguntou-se com quais 
parceiros os mesmos foram realizados para cada período de tempo. Os parceiros considerados 
nessa pesquisa foram detalhados no Quadro 3.9 e são representados por seis tipos: i) universi-
dades e institutos de pesquisa locais; ii) universidades e institutos de pesquisa internacionais; iii) 
fornecedores; iv) firmas competidoras; v) consultores e vi) clientes. Para cada um dos seis parcei-
ros envolvidos em cada um dos sete mecanismos interorganizacionais, até oito resultados não 
excludentes poderiam ser obtidos. Foram considerados os mesmos resultados apresentados nos 
mecanismos intraorganizacionais destacados anteriormente.

Tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Supõe-se que quanto mais resultados gerados a empresa apresentou para cada parceiro 
e para cada período de tempo, mais frequentemente conseguiu empregar seus mecanismos de 
aprendizagem interorganizacionais. Se uma empresa, por exemplo, realizou P&D em parceria 
com universidades e institutos de pesquisas locais, fornecedores e firmas competidoras em um 
período específico (ou seja, três tipos de parceiros), e estas interações geraram, junto com cada 
um destes parceiros, criação de novos produtos, criação de novos conhecimentos científicos e 
patentes (ou seja, três resultados para cada parceiro), o mecanismo interorganizacional P&D re-
ceberá um valor igual a 6 no período especificado.

Logo, para cada mecanismo de aprendizagem interorganizacional, cada empresa pode 
apresentar um valor que varia entre 0 e 48 para cada período de tempo (seis tipos de parceiros 
multiplicado por oito tipos de resultados interorganizacionais). Neste mesmo exemplo, a empre-
sa possui uma frequência de 13% (valor 6 de 48 possível) na incidência do mecanismo de apren-
dizagem de P&D em um período de tempo específico.

Em outras palavras, a intensidade pela qual o e-ésimo mecanismo interorganizacional é 
utilizado por uma empresa é definido por:

                                                                                   (3)

Em que e indica mecanismo interorganizacional; j indica resultado; k indica parceiro; t de-
nota período; e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o meca-
nismo interorganizacional e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j no perío-
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do t, e zero caso contrário. Ademais, J e K denotam o total de resultados e de parceiros possíveis, 
respectivamente. 

A Figura 5.11 apresenta um quadro geral das empresas da indústria siderúrgica quanto ao 
uso dos sete tipos de mecanismos externos de aprendizagem para cada período de tempo de-
limitado. Os valores da figura são representados pelas médias aritméticas em porcentagem das 
nove empresas da amostra de pesquisa. Percebe-se, mais uma vez, um comportamento distinto 
entre os diferentes mecanismos.

Enquanto aprendizado com usuários líderes teve um aumento de frequência (29% no pri-
meiro triênio para 36% no último), treinamento teve redução de frequência (39% no primeiro 
triênio para 35% no último). Os demais, com exceção de pesquisa e desenvolvimento (que saiu 
de 12% no primeiro triênio para 34% no terceiro triênio e depois caiu para 19% no último), tive-
ram frequência muito parecida para todos os períodos de tempo.

Figura 5.11. Evolução dos tipos de mecanismos interorganizacionais 
de aprendizagem, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

Tipos de parceiros interorganizacionais

Entre os seis possíveis parceiros em que foram realizados os mecanismos de aprendizagem 
interorganizacionais, cada empresa pode atingir um valor que varia entre 0 e 56, representado 
em porcentagem, para cada período de tempo. Este valor equivale ao número de mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais, que são sete, multiplicado pelo número de resultados 
possíveis gerados por estes mecanismos, que são oito. Em outras palavras a intensidade pela 
qual o k-ésimo parceiro é utilizado por uma empresa é definido por:
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                                                                                   (4)

Em que k indica parceiro; j indica resultado; e indica mecanismo interorganizacional; t de-
nota período; e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o me-
canismo interorganizacional e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j no 
período t, e zero caso contrário. Ademais, J e E denotam o total de resultados e de mecanismos 
interorganizacionais possíveis, respectivamente.

A Figura 5.12 apresenta as médias desses valores em porcentagem para as nove empresas 
da amostra de pesquisa em cada período de tempo. Observa-se que, no geral, não houve alte-
rações de larga escala na frequência de uso da maioria dos parceiros para o período analisado, 
exceção apenas para o uso de consultorias, que saiu de 24% de frequência no primeiro triênio 
para 32% no último.

Figura 5.12. Evolução dos tipos de parceiros interorganizacionais de aprendizagem, valores médios (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

Tipos de resultados gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Entre os oito resultados possíveis gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorga-
nizacionais, cada empresa pode atingir um valor que varia entre 0 e 42, representado em porcen-
tagem, para cada período de tempo. Este valor equivale ao número de tipos de parceiros, que 
são seis, multiplicado pelo número de tipos de mecanismos interorganizacionais, que são sete. 
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Em outras palavras a intensidade pela qual o j-ésimo resultado é utilizado por uma empresa é 
definido por:

                                                                                   (5)

Em que j indica resultado; k indica parceiro; e indica mecanismo interorganizacional; t de-
nota período; e Y é uma função indicadora, que assume valor unitário se a empresa usou o me-
canismo interorganizacional e, em parceria com agente do tipo k, para atingir o objetivo j no 
período t, e zero caso contrário. Ademais, K e E denotam o total de parceiros e de mecanismos 
interorganizacionais possíveis, respectivamente. A Figura 5.13 apresenta as médias desses valo-
res em porcentagem para as nove empresas da amostra de pesquisa em cada período de tempo.

Figura 5.13. Evolução dos tipos de resultados dos mecanismos de 
aprendizado externos, valores médios (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

Relações entre os tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, tipos de parceiros e 
tipos de resultados

Algumas relações entre as variáveis relacionadas aos mecanismos de aprendizagem inte-
rorganizacionais podem ser realizadas. A Figura 5.14 relaciona os tipos de mecanismos externos 
com os seus possíveis resultados. Neste caso, são utilizados os valores médios em porcentagem 
para os quatro períodos de tempo em conjunto. Percebe-se, num primeiro momento, que os 
mecanismos interorganizacionais com maior relação com a geração de patentes são pesquisa e 
desenvolvimento e aquisição de conhecimento. Por outro lado, vê-se que as melhorias e adapta-
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ções tanto em processos quanto em produtos existentes são os resultados mais comuns para a 
maioria dos mecanismos interorganizacionais.

Figura 5.14. Relação entre os tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 
e os seus tipos de resultados, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.15 apresenta resultados diferentes, quando se relaciona os resultados dos me-
canismos externos com os parceiros envolvidos nessas interações. Mais uma vez são utilizados 
os valores médios em porcentagem para os quatro períodos de tempo em conjunto. Inicialmen-
te, percebe-se que a parceria com clientes resulta na maior parte do tempo em melhorias em 
processos e produtos já existentes, ainda que seja a parceria responsável pela maior geração de 
patentes. Com as consultorias, além de melhorias em processos já existentes, há também fre-
quência mais alta de geração de informações técnicas sobre processos existentes. 
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No caso dos fornecedores, encontram-se as maiores frequências para melhorias em pro-
cessos existentes. Por fim, para as universidades e institutos de pesquisa locais e internacionais, 
percebe-se que o primeiro grupo é aquele que apresenta maior geração de resultados a partir 
das parcerias.

Figura 5.15. Relação entre os tipos de parceiros e seus resultados dos mecanismos 
de aprendizagem interorganizacionais, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

A Figura 5.16, por sua vez, relaciona, por meio dos valores médios em porcentagem para 
os quatro períodos de tempo em conjunto, os tipos de mecanismos externos com os parceiros 
envolvidos nessas interações. Enquanto para aquisição de conhecimento e aprendizado com 
usuários líderes os maiores parceiros tenham sido clientes, para as diferentes formas de ensino, 
treinamento e pesquisa e desenvolvimento, foram as universidades e institutos de pesquisa lo-
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cais os maiores parceiros. Por fim, assistência técnica foi realizada com maior frequência com for-
necedores e contratação de profissionais foi realizada com mesma frequência com universidade 
e institutos de pesquisa locais, firmas competidoras e consultorias.

Figura 5.16. Relação entre os tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais 
e os tipos de parceiros, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).
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5.2.2 Influência dos mecanismos de aprendizagem sobre os padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas na área de processo e organização 
da produção da indústria siderúrgica no Brasil (2003-2014)

5.2.2.1 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processo e 
organização da produção e mecanismos de aprendizagem: diferenças e similaridades

Para capturar diferenças entre a frequência relativa do uso dos mecanismos de aprendiza-
gem nos diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processo e 
organização da produção é utilizado o teste estatístico de análise de variância (ANOVA).25 Para 
o caso da área de processo e organização da produção, o número de observações é composto 
pelas nove empresas pesquisadas em quatro períodos de tempo: 2003-2005, 2006-2008, 2009-
2011 e 2012-2014. Totaliza-se, assim, um máximo de 32 observações.

Os padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de processo e organização 
da produção foram detalhados na subseção 5.1.2.1. Foram definidos três padrões distintos de 
empresas: a) Padrão 1 Processo: evolução de capacidade inovadora básica para intermediária; b) 
Padrão 2 Processo: permanência em capacidade inovadora intermediária; e c) Padrão 3 Processo: 
permanência em capacidade inovadora avançada. Busca-se, assim, associar estes padrões com 
os quatro mecanismos internos, os sete mecanismos externos, os seis parceiros e os oito possí-
veis resultados dos mecanismos internos e externos ao longo dos períodos estabelecidos.

Tipos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

A Tabela 5.3 apresenta, para cada um dos mecanismos intraorganizacionais, um teste ANO-
VA para diferenças na frequência média do uso dos referidos mecanismos.26 Basicamente, a acei-
tação da hipótese nula para um determinado mecanismo indica que em média ele é usado com 
a mesma frequência por todos os padrões. Neste caso, como a hipótese nula não foi aceita para 
os quatro mecanismos, é possível distinguir as diferenças entre os padrões no que diz respeito ao 
uso dos mecanismos interno. Em outras palavras, pode-se dizer que intensidade do uso destes 
mecanismos ajuda a explicar os diferentes padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
das empresas na área de processo e organização da produção.

25 Sobre os detalhes estatísticos da análise de variância (ANOVA) ver Cardinal e Aitken (2013).
26 O teste ANOVA possui uma distribuição F, que mede a relação entre o modelo médio dos quadrados e o erro quadrático mé-
dio de duas amostras de variáveis. Essa distribuição estatística testa se existe relação entre uma variável dependente (que nesta 
pesquisa são os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas) e independente (que nesta pesquisa são os mecanismos 
de aprendizagem intraorganizacionais).
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Tabela 5.3. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de 
processo e organização da produção e variáveis de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Mecanismos de 
aprendizagem

intraorganizacionais

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de 
capacidade tecnológica por frequência de mecanismos 

de aprendizagem intraorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência alta

Codificação de 
conhecimento

15,274***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo

54%

Padrão 3 Processo

88%
-

Compartilhamento 
interno de conhecimento

16,355***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo

42%

Padrão 3 Processo

90%
-

Criação interna de 
conhecimento

19,445***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo

40%

Padrão 3 Processo

95%
-

Integração interna de 
conhecimento

16,138***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo

45%

Padrão 3 Processo

92%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área processo e organização da produção e suas frequências médias do uso dos mecanis-

mos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 
1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é 
comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa 
na frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Processo diz respeito às empresas que evoluíram da capacidade 
inovadora básica à intermediária. O Padrão 2 Processo contém empresas que se mantiveram com capacidade inovadora 

intermediária. O Padrão 3 Processo é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

Para investigar em mais detalhes as diferenças entre os padrões, é necessário usar um teste 
estatístico no qual cada padrão é comparado com cada um dos demais (e não todos ao mesmo 
tempo, como no teste ANOVA). A esse respeito, optou-se pelo teste de Duncan.27 Neste caso, 
como foram identificados três distintos padrões são feitas três comparações. No limite, o teste 
pode indicar que, do ponto de vista estatístico, cada um dos padrões tem uma frequência mé-
dia distinta (frequência baixa, moderada e alta, de acordo com a Tabela 5.3). No caso da Tabela 
5.3, o teste F foi estatisticamente significativo para todos os mecanismos internos, o que atesta 
que as médias dos três padrões se diferenciaram entre si, ainda que os Padrões 1 e 2 estejam no 
grupo de frequência média. Para o mecanismo codificação de conhecimento, por exemplo, a sua 
frequência média foi 54% para os Padrões 1 e 2, enquanto para o Padrão 3 Processo foi de 88%. 
Percebe-se que, para todos os mecanismos internos, o Padrão 3 Processo teve média de frequên-
cia superior à média dos Padrões 1 e 2. 
27 Após uma inferência estatística, análises post hoc consistem em identificar padrões que não foram especificados a priori. Entre 
essas análises, uma das mais utilizadas é o teste de Duncan, que consiste de um procedimento de comparação múltipla que 
utiliza técnicas de diferenças de desvios-padrão da amostra para a comparação de grupos de médias. Para mais detalhes ver 
Cardinal e Aitken (2013).
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O resultado encontrado pelo ANOVA mostra que os mecanismos internos influenciam os 
diferentes padrões de capacidade tecnológica. Isso decorre por causa da variabilidade dos me-
canismos internos entre as empresas em suas áreas de processo e organização da produção. O 
uso desses mecanismos apresenta frequências distintas para todas as empresas da amostra, de 
acordo com seus padrões de acumulação de capacidade tecnológica maiores ou menores.

Tipos de resultados gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

O mesmo teste apresentado pela Tabela 5.3 é feito para os resultados dos mecanismos de 
aprendizagem intraorganizacionais representados pela Tabela 5.4. Mais uma vez, os padrões de 
acumulação de capacidade tecnológica da área de processo e organização da produção são as 
variáveis dependentes, enquanto as variáveis independentes são representadas pelos oito pos-
síveis resultados dos mecanismos internos: informações técnicas sobre processos e sobre produ-
tos existentes, melhorias e adaptações sobre processos e sobre produtos existentes, criação de 
novos processos e novos produtos, criação de novos conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.4. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de processo 
e organização da produção e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Resultados

intraorganizacionais

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação 
de capacidade tecnológica por frequência 

de resultados intraorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
5,525***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo

72%

Padrão 2 Processo

Padrão 3 Processo

92%

-

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
21,6***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo

31%

Padrão 3 Processo  
97%

-

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
110,235***

Padrão 1 Processo

0%

Padrão 2 Processo 
30%

Padrão 3 Processo

100%

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
1,105

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo

Padrão 3 Processo 
48%

 - -

Criação de novos 
processos produtivos

6,867***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo 
68%

Padrão 3 Processo 
100%

-

Criação de novos 
produtos

7,646***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo

64%

 Padrão 3 Processo 
100%

-
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Resultados

intraorganizacionais

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação 
de capacidade tecnológica por frequência 

de resultados intraorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência alta

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
6,785***

 Padrão 1 Processo  
 Padrão 2 Processo

69%

 Padrão 3 Processo

100%
-

Patentes 49,177***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo  
2%

 Padrão 3 Processo 
69%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área processo e organização da produção e suas frequências médias dos resultados in-

traorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é comparado sepa-
radamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência 
com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Processo diz respeito às empresas que evoluíram da capacidade inovadora 

básica à intermediária. O Padrão 2 Processo contém empresas que se mantiveram com capacidade inovadora inter-
mediária. O Padrão 3 Processo é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

A Tabela 5.4 mostra que entre os resultados dos mecanismos intraorganizacionais, melho-
rias e adaptações em produtos existentes não se mostrou estatisticamente significativo. Os de-
mais resultados são todos significativos a 1%. Inicialmente, percebe-se que a maior frequência 
dos resultados varia de acordo com o nível de capacidade da área de processo e organização da 
produção em todos os casos. Para informações técnicas sobre processos existentes, o Padrão 2 
Processo apresenta média de uso próxima aos Padrões 1 e 3. Para informações técnicas sobre 
produtos existentes, criação de novos processos produtivos, criação de novos produtos, criação 
de novos conhecimentos científicos e patentes, percebe-se que a média dos Padrões 1 e 2 são 
próximas, com o Padrão 3 Processo tendo maior uso em todas elas. Apenas em melhorias e adap-
tações em processos existentes é que as médias ficam separadas cada uma em um grupo: Padrão 
1 Processo (0%), Padrão 2 Processo (50%) e Padrão 3 Processo (100%).

O que se pode verificar por meio dos resultados estatísticos dos mecanismos de aprendi-
zagem intraorganizacionais e de seus possíveis resultados na área de processo e organização da 
produção apresentados na Tabela 5.3 e na Tabela 5.4 é que, de maneira geral, ajudam a explicar 
as diferenças que existem entre os três padrões de acumulação de capacidades tecnológicas da 
área de processo e organização da produção. Percebe-se que a frequência do uso de mecanis-
mos internos é bem próxima entre as empresas dos Padrões 1 e 2 na maioria dos casos, mas o 
Padrão 3 Processo é sempre aquele em que se faz mais uso desses mecanismos.

Tendo em vista que o Padrão 1 Processo corresponde às empresas que conseguiram alcan-
çar nível de capacidade básico para intermediário para essa área no período analisado, perce-
be-se que os mecanismos internos não foram os responsáveis por esse acúmulo de capacidade 
tecnológica. O Padrão 3 Processo, por outro lado, parece manter sua posição de liderança tecno-
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lógica através do uso sistematicamente maior desses mecanismos em relação às empresas dos 
outros padrões.

Tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

As inferências estatísticas dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais são re-
plicadas para os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais. A Tabela 5.5 apresenta o 
teste ANOVA para os sete mecanismos interorganizacionais representados na primeira coluna: 
aprendizado com usuários líderes, aquisição de conhecimento, assistência técnica, contratação 
de profissionais, diferentes formas de ensino, P&D e treinamento. As variáveis dependentes são 
representadas pelos três padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de processo 
e organização da produção. A relação entre os mecanismos externo e os padrões foi estatistica-
mente significativa a 10%, 5% ou 1% para todos os outros tipos de mecanismos.

Tabela 5.5. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de 
processo e organização da produção e variáveis de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Mecanismos de 
aprendizagem

interorganizacionais

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de 
capacidade tecnológica por frequência de 

mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Aprendizado com 
usuários líderes

5,695***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo 
9%

 Padrão 3 Processo  
48%

-

Aquisição de 
conhecimento

3,916***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo 
22%

 Padrão 1 Processo

 Padrão 3 Processo  
40%

-

Assistência técnica 6,129***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo 
12%

 Padrão 3 Processo  
47%

-

Contratação de 
profissionais

5,358***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo 
16%

Padrão 1 Processo

Padrão 3 Processo  
33%

-

Diferentes formas de 
ensino

5,278***

Padrão 1 Processo

Padrão 2 Processo 
11%

 Padrão 1 Processo

 Padrão 3 Processo  
28%

-

Pesquisa e 
desenvolvimento

4,393***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo 
15%

 Padrão 1 Processo

 Padrão 3 Processo  
34%

-
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Mecanismos de 
aprendizagem

interorganizacionais

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de 
capacidade tecnológica por frequência de 

mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Treinamento 7,528***

Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo  
13%

 Padrão 3 Processo  
57%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área processo e organização da produção e suas frequências médias do uso dos mecanis-

mos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 
1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é 
comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa 
na frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Processo diz respeito às empresas que evoluíram da capacidade 
inovadora básica à intermediária. O Padrão 2 Processo contém empresas que se mantiveram com capacidade inovadora 

intermediária. O Padrão 3 Processo é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

No caso da Tabela 5.5, é possível perceber que, ao contrário do que foi percebido para os 
mecanismos internos, para os mecanismos interorganizacionais o Padrão 1 Processo encontra-se 
em muitos casos com frequência de uso maior do que o Padrão 2 Processo, ao lado do Padrão 
3 Processo. Esse é o caso, por exemplo, em aquisição de conhecimento, contratação de profis-
sionais, diferentes formas de ensino e pesquisa e desenvolvimento, cuja frequência de uso dos 
Padrões 1 e 3 foi praticamente o dobro do Padrão 2 Processo. Por outro lado, para aprendizado 
com usuários líderes, assistência técnica e treinamento, a frequência de uso do Padrão 3 Processo 
foi consideravelmente maior do que a média dos Padrões 1 e 2. Esse resultado dá indícios de que 
o uso desses mecanismos interorganizacionais, por parte das empresas do Padrão 1 Processo, 
foi um dos responsáveis pelo aumento do seu nível de capacidade tecnológica, chegando até o 
nível intermediário.

Tipos de parceiros interorganizacionais

O mesmo teste apresentado pela Tabela 5.5 é feito para os tipos de parceiros em que fo-
ram realizados os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, representados pela Tabe-
la 5.6. Mais uma vez, os padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de processo 
e organização da produção são as variáveis dependentes, enquanto as variáveis independentes 
são representadas pelos seis tipos de parceiros: clientes, consultorias, firmas competidoras, for-
necedores, universidades e institutos de pesquisa locais, além de universidades e institutos de 
pesquisa internacionais.
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Tabela 5.6. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade 
tecnológica da área de processo e organização da produção e parceiros

Parceiros
ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de 
capacidade tecnológica por frequência de parceiros

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Clientes 4,857***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo  
19%

 Padrão 3 Processo  
49%

-

Consultorias 5,006***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo  
14%

 Padrão 3 Processo  
47%

-

Firmas 
competidoras

6,238***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo  
16%

 Padrão 3 Processo  
50%

-

Fornecedores 5,022***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo  
11%

 Padrão 3 Processo  
31%

-

Universidades 
e institutos 
de pesquisa 

internacionais

4,770***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo  
15%

 Padrão 3 Processo  
31%

-

Universidades 
e institutos de 
pesquisa locais

9,025***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo  
7%

 Padrão 3 Processo  
53%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área processo e organização da produção e suas frequências médias do uso dos mecanis-

mos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 
1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é 
comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa 
na frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Processo diz respeito às empresas que evoluíram da capacidade 
inovadora básica à intermediária. O Padrão 2 Processo contém empresas que se mantiveram com capacidade inovadora 

intermediária. O Padrão 3 Processo é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

Pela Tabela 5.6, percebe-se que todos os parceiros são estatisticamente relevantes para a 
acumulação de capacidades tecnológicas da área de processo e organização da produção, já que 
o teste F se mostrou estatisticamente significativo para todas as variáveis a 1%. De maneira geral, 
percebe-se que, para todos os parceiros, o Padrão 3 Processo é aquele cuja frequência de uso é 
maior, com números significativamente maiores que a média dos Padrões 1 e 2.
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Tipos de resultados gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Por fim, o teste ANOVA para os resultados dos mecanismos de aprendizagem interorgani-
zacionais é apresentado pela Tabela 5.7. Os padrões de acumulação de capacidade tecnológica 
da área de processo e organização da produção são as variáveis dependentes, enquanto as variá-
veis independentes são representadas pelos oito possíveis resultados dos mecanismos externos: 
informações técnicas sobre processos e sobre produtos existentes, melhorias e adaptações sobre 
processos e sobre produtos existentes, criação de novos processos e novos produtos, criação de 
novos conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.7. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de processo 
e organização da produção e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Resultados

interorganizacionais

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação 
de capacidade tecnológica por frequência 

de resultados interorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
4,483***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo 
24%

 Padrão 2 Processo

 Padrão 3 Processo 
39%

-

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
8,677***

 Padrão 1 Processo 
 7,9%

 Padrão 2 Processo

 Padrão 3 Processo 
39,1%

-

Melhorias e adaptações 
em processos existentes

5,790***

 Padrão 1 Processo 
 Padrão 2 Processo

9%

 Padrão 3 Processo 
47%

-

Melhorias e adaptações 
em produtos existentes

9,043***

 Padrão 1 Processo 
 Padrão 2 Processo

2%

 Padrão 3 Processo 
48%

-

Criação de novos 
processos produtivos

3,353**

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo 
21%

 Padrão 2 Processo

 Padrão 3 Processo 
39%

-

Criação de novos 
produtos

4,771***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo 
26%

 Padrão 2 Processo

 Padrão 3 Processo 
44%

-

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
4,377***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo 
22%

 Padrão 2 Processo

 Padrão 3 Processo 
41%

-
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Resultados

interorganizacionais

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação 
de capacidade tecnológica por frequência 

de resultados interorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Patentes 12,575***

 Padrão 1 Processo

 Padrão 2 Processo 
8%

 Padrão 3 Processo

56%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste de 
diferença entre os padrões na área processo e organização da produção e suas frequências médias do uso dos mecanis-

mos de aprendizagem intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 
1%, respectivamente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é 
comparado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa 
na frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Processo diz respeito às empresas que evoluíram da capacidade 
inovadora básica à intermediária. O Padrão 2 Processo contém empresas que se mantiveram com capacidade inovadora 

intermediária. O Padrão 3 Processo é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

A Tabela 5.7 mostra que entre os resultados dos mecanismos interorganizacionais, todos se 
mostraram estatisticamente significativos a 1%. Quando se analisa as diferenças de médias entre 
os resultados dos mecanismos externos da Tabela 5.7, verifica-se que, no geral, três distribuições: 
(1) casos em que o Padrão 3 Processo tem frequência maior do que a média dos Padrões 1 e 2, 
como para melhorias e adaptações em processos e produtos existentes e patentes (2) casos em 
que o Padrão 2 Processo se assemelha tanto ao Padrão 1 Processo quanto ao 3, como para infor-
mações técnicas sobre processos existentes, criação de novos processos e produtos e criação de 
novos conhecimentos científicos e (3) casos em que o Padrão 2 Processo e 3 tem média maior 
que o Padrão 1 Processo, como informações técnicas sobre produtos existentes.  

O que se pode verificar por meio dos resultados estatísticos dos mecanismos de aprendiza-
gem interorganizacionais, de seus parceiros e de seus possíveis resultados na área de processo e 
organização da produção apresentados na Tabela 5.5, na Tabela 5.6 e na Tabela 5.7 é que, de ma-
neira geral, os mesmos conseguem explicar as diferenças que existem entre o Padrão 1 Processo 
e os padrões 2 e 3 de acumulação de capacidades tecnológicas da área de processo e organiza-
ção da produção. Percebe-se que em todas as análises o Padrão 3 Processo é sistematicamente 
maior do que os Padrões 2 e 1. Por outro lado, para os resultados do uso desses mecanismos, o 
Padrão 2 Processo apresenta alguns resultados maiores do que o Padrão 1 Processo. No entanto, 
no caso do uso dos mecanismos apenas, o Padrão 1 Processo apresenta resultados maiores que o 
Padrão 2 Processo. Algumas caraterísticas específicas por padrões de acumulação de capacidade 
tecnológica da área de processo e organização da produção são ressaltadas na subseção a seguir.
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5.2.2.2 Exame dos mecanismos de aprendizagem por padrões de acumulação de 
capacidades tecnológicas da área de processo e organização da produção

Dado os testes estatística levantado na subseção anterior, esta subseção busca ressaltar 
alguns aspectos do uso de mecanismos de aprendizagem por tipo de padrão de acumulação 
de capacidades tecnológicas da área de processo e organização da produção. Cada um dos três 
padrões da área de processo e organização da produção é destacado a seguir.

i) Padrão 1 Processo: evolução da capacidade inovadora básica à intermediária

O Padrão 1 Processo é representado por empresas que, durante 2003 e 2014, elevaram seus 
níveis de capacidade tecnológica da área de processo e organização da produção de inovação 
básica para intermediária. Percebe-se pelas estatísticas levantadas na Tabela 5.3 que esse padrão 
pode tanto ser explicado estatisticamente por meio dos mecanismos de aprendizagem intraor-
ganizacionais, quanto pelos mecanismos interorganizacionais.

Inicialmente, em relação aos mecanismos intraorganizacionais, percebe-se que o esforço 
individual das empresas no Padrão 1 Processo se concentrou em todos os mecanismos possíveis 
e, de maneira geral, foi responsável por resultados similares em praticamente todo o gradiente 
de possíveis resultados. As únicas exceções foram para melhorias e adaptações em processos 
existentes e patentes, cujo esforço é realizado em parceria. Conforme o diretor de Sustentabi-
lidade da empresa Beta: “Muito dos resultados que temos na empresa hoje é desenvolvimento 
próprio, interno”.

Quanto aos resultados gerados por meio dos mecanismos interorganizacionais, destaca-
-se, para o Padrão 1 Processo, a obtenção de médias intermediárias de frequência de uso para 
diferentes mecanismos. É o caso de aquisição de conhecimento, contratação de profissionais, 
diferentes formas de ensino e pesquisa e desenvolvimento, em que há médias equivalentes a 
empresas de nível de capacidade muito superior para essa área. Isso se deve, principalmente, 
pela necessidade das empresas nesse padrão de obter maior competitividade e pelo diagnóstico 
de que deveria ser feito, pelo menos em parte, através de parcerias.

Deve-se mencionar que os resultados estatisticamente significativos para os mecanismos 
interorganizacionais apontam para uma relação entre o nível de capacidade tecnológica das 
empresas do Padrão 1 Processo e o uso dos mecanismos interorganizacionais. Dado que neste 
padrão se encontram as empresas que acumularam capacidades inovadoras que permitiram um 
aumento de capacidade tecnológica no período analisado, pode-se apontar para uma correla-
ção entre uso de mecanismos e aumento do nível de capacidade. 

Ainda que o uso de parcerias tenha sido ressaltado tanto pela pesquisa de campo quanto 
pelos resultados estatísticos, deve-se dizer, no entanto, que essas iniciativas foram não sistemá-
ticas e pontuais, focadas principalmente na resolução de problemas específicos. Esse é o caso 
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do uso dos mecanismos de aquisição de conhecimento, contratação de profissionais e diferen-
tes formas de ensino, em que diferentes iniciativas foram tomadas com o objetivo de resolução 
de problemas mais imediatos do processo produtivo da empresa. No caso da pesquisa e de-
senvolvimento, deve-se dizer que essas iniciativas foram realizadas, em sua grande maioria, em 
laboratórios de clientes, visto que as empresas do Padrão 1 Processo não têm departamentos 
dedicados a pesquisa e desenvolvimento. Nas palavras do gerente-geral da empresa Zeta: “As 
parcerias existem, mas não é tão bem estruturado quanto deveria. Na maioria das vezes a inicia-
tiva é individual, de alguém que conhece alguém, mas os resultados são bons”.

O uso de parcerias e o aumento de capacidade tecnológicas das empresas do Padrão 1 Pro-
cesso pode ser melhor correlacionado quando diante da análise da Figura 5.17, que demonstra 
a frequência de uso de parceiros para essas empresas entre os anos de 2003 e 2014. Percebe-se 
claramente o aumento da frequência de uso dos parceiros ao longo do período analisado, com 
redução apenas das parcerias com firmas competidoras do penúltimo para o último triênio, re-
sultado do fim de uma parceria dessas empresas com empresas siderúrgicas estrangeiras.

Figura 5.17. Frequência de uso de parceiros para empresas do Padrão 
1 Processo, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

Em relação aos resultados das parcerias realizadas pelas empresas do Padrão 1 Processo, 
deve-se dizer que embora tenha havido um maior uso de mecanismos e parceiros, esses resul-
tados ficaram aquém dos encontrados para outros padrões da área de processo e organização 
da produção. Isso se deve, em grande medida, ao caráter pontual das parcerias realizadas, que 
invariavelmente implica resultados menores do que os encontrados para o caso de parcerias 
mais sistemáticas, independente do parceiro. Ainda assim, no entanto, deve-se mencionar que 
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os resultados obtidos com essas parcerias também tiveram aumento entre os anos de 2003 e 
2014, conforme evidenciado pela Figura 5.18.

 
Figura 5.18. Frequência de obtenção de resultados através de parcerias para 

empresas do Padrão 1 Processo, valores médios em % (2003-2014)

Fonte: Os autores (2016).

ii) Padrão 2 Processo: permanência na capacidade inovadora intermediária 

O Padrão 2 Processo é representado por empresas que, durante 2003 e 2014, mantiveram 
seus níveis de capacidade tecnológica da área de processo e organização da produção de ino-
vação no nível intermediário. Assim como no Padrão 1 Processo, percebe-se, pelas estatísticas 
levantadas na Tabela 5.3, que o Padrão 2 Processo pode ser explicado estatisticamente tanto por 
meio dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais quanto por mecanismos interor-
ganizacionais.

As frequências de uso e resultados dos mecanismos intraorganizacionais para as empre-
sas do Padrão 2 Processo são muito semelhantes as encontradas no Padrão 1 Processo, exceção 
feita apenas para os resultados de informações técnicas sobre processos existentes, em que se 
equipara ao Padrão 3 Processo, e para melhorias e adaptações em processos existentes, onde 
apresenta frequência maior do que o Padrão 1 Processo. Essas iniciativas podem ser resumidas 
na fala do gerente da empresa Épsilon:

As inovações em processo na verdade têm algumas características que muitas vezes estão asso-
ciadas ao desenvolvimento de um novo produto. Pode ser para reduzir custo, aumentar eficiência 
da linha. Pode ser consumo de energia, redução de consumo de algum insumo, de alguma maté-
ria-prima que por alguma razão seja mais cara. (Gerente da Épsilon).
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Em relação aos mecanismos interorganizacionais, deve-se ressaltar, inicialmente, que a fre-
quência de uso dos diferentes mecanismos para as empresas no Padrão 2 Processo apresentam 
sempre as menores médias para o período de tempo analisado. Esse resultado pode, parcialmen-
te, explicar a incapacidade dessas empresas de acumular nível de capacidade – principalmente 
quando comparados com os resultados encontrados para as empresas do Padrão 1 Processo, 
que tiveram aumento no nível de capacidade período analisado. As falas do gerente da empresa 
Épsilon demonstram algumas das iniciativas em relação a parceiros: 

 

(Para produção de novos processos e produtos) há muita assistência técnica externa. Recen-
temente tivemos apoio contratado de uma empresa da Alemanha, que deu suporte em todos os 
processos, além de uma consultoria japonesa. (Gerente da Épsilon).

Com relação a fornecedor, os fornecedores nossos são de classe mundial. As tecnologias que são 
implantadas pela usina aqui são as mais modernas, então os fornecedores da nossa empresa são 
os fornecedores de classe mundial. (Gerente da Épsilon).

Os nossos parceiros mais comuns são os clientes porque faz parte da lógica da relação da siderur-
gia, sendo o cliente o maior beneficiário do produto. (Gerente da Épsilon).

A academia também oferece uma boa oportunidade. Temos convênios e trabalhos desenvolvi-
dos com algumas faculdades que também trazem benefícios. (Gerente da Épsilon).

Já em relação aos resultados obtidos através de parcerias realizadas, percebe-se que, para 
as empresas do Padrão 2 Processo, alguns resultados estiveram equiparados àqueles obtidos por 
empresas em nível de capacidade superior para a área de processo e organização da produção. 
É o caso, por exemplo, das informações técnicas sobre processos e produtos existentes, assim 
como criação de novos processos, produtos e conhecimento científico. De maneira geral, per-
cebe-se que embora a frequência de uso e variedade de mecanismos seja similar ou até menor 
para as empresas do Padrão 2 Processo em relação a outros padrões, sua frequência de resulta-
dos é alta. Essa tendência permite hipotetizar que as empresas nesse padrão são mais eficientes 
em suas parcerias do que as empresas do Padrão 1, visto que conseguem resultados superiores 
com variedade e frequência de parcerias menor ou equivalentes. 

iii) Padrão 3 Processo: permanência na capacidade inovadora avançada

O Padrão 3 Processo é representado por empresas que, durante 2003 e 2014, mantiveram 
seus níveis de capacidade tecnológica da área de processo e organização da produção de inova-
ção avançada. De maneira resumida, pode-se dizer que as empresas nesse padrão são aquelas 
que fazem mais uso tanto de mecanismos intraorganizacionais quanto de parcerias, obtendo 
também a maior frequência de resultados e variedade de mecanismos entre as empresas da 
amostra da pesquisa.
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Inicialmente, em relação aos mecanismos intraorganizacionais, evidenciados pelas Tabela 
5.3 e Tabela 5.4, pode-se dizer que para as empresas no Padrão 3 Processo esses mecanismos 
respondem por parte do seu desempenho tecnológico. Alguns casos são emblemáticos para 
compreensão do seu alto nível de capacidade tecnológica para a área de processo e organização 
da produção: para todas as interações internas realizadas, há geração de melhorias e adaptações 
em processos existentes, bem como criação de novos processos, produtos e conhecimentos 
científicos. Esse resultado se deve, principalmente, à preocupação das empresas nesse padrão 
em manter seu nível de capacidade tecnológica, realizando constantemente atividades de en-
genharia e pesquisa e desenvolvimento em diferentes atividades de processo e organização da 
produção. Um relato dessas atividades pode ser encontrado na fala do gerente do centro de 
pesquisa da empresa Gama:

São muitas (melhorias desenvolvidas nos últimos anos). Nesse momento, por exemplo, esta-
mos desenvolvendo só nesse centro de pesquisa 180 projetos formalizados voltados para peque-
nas melhorias e adaptações. As melhorias e mudanças dizem respeito ao curto prazo. (Gerente 
do Centro de Pesquisas da empresa Gama).

O mesmo desempenho destacado que é encontrado para os mecanismos intraorganiza-
cionais pode ser visto para os mecanismos interorganizacionais. Para esses mecanismos, seja em 
relação à frequência, variação de uso ou obtenção de resultados, as empresas do Padrão 3 Pro-
cesso se encontram sistematicamente na posição de Frequência média, ou seja, são sempre as 
com maiores médias. Inicialmente, em relação aos tipos de mecanismos, deve-se dizer que para 
alguns destes o desempenho das empresas nesse padrão é muito superior as demais; é o caso 
de aprendizado com usuários líderes (48% em comparação com 9%), assistência técnica (47% 
em comparação com 12%) e treinamento (57% em comparação com 13%). A frase do gerente 
do centro de pesquisas da empresa Gama apresenta a forma como as parcerias são vistas pelas 
empresas no Padrão 3 Processo:

Um dos pilares da nossa missão é acessar sistematicamente parcerias com organizações exter-
nas. Buscamos complementar a nossa expertise – é impossível inovar completamente sozinho. 
(Gerente do Centro de Pesquisas da empresa Gama).

Para o desenvolvimento tecnológico, todos os parceiros se equiparam. São características dife-
rentes. Com universidades as parcerias são mais livres, enquanto com fornecedores e clientes tra-
tam-se de pesquisas mais aplicadas, com foco financeiro. (Gerente do Centro de Pesquisas da 
empresa Gama).

Assim como nos resultados do uso de mecanismos intraorganizacionais, para os meca-
nismos interorganizacionais, os resultados gerados são notoriamente maiores do que para as 
empresas de outros padrões na maioria dos casos. De maneira aproximada, pode-se dizer que 
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pelo menos 40% das interações com parceiros geram algum tipo de resultado quantificável por 
essas empresas. As interações para a área de gestão e processos de produção para as empresas 
do Padrão 3 se mostra muito relevante para seu desempenho tecnológico, o que implica arranjos 
mais complexos para gerenciar essas parcerias, como explicitado na fala do gerente do centro de 
pesquisa da empresa Gama:

Adotamos um acordo onde a gente vá atender aos interesses das partes envolvidas. Buscamos 
complementação, oferecer algo que um parceiro não tenha e buscar no parceiro algo que não 
temos. Passamos isso para o jurídico, que define os moldes dos contratos e permite que a parceria 
seja realizada. (Gerente do Centro de Pesquisas da empresa Gama).

Em uma indústria cuja gestão de custos (operacionais e energéticos) e em processos é uma 
vantagem competitiva relevante, percebe-se que as iniciativas das empresas do Padrão 3 Proces-
so se mostram compatíveis com a maioria das grandes empresas siderúrgicas do mundo. Mais 
uma vez, no entanto, deve-se ressaltar que a ausência de iniciativas mais próximas da ciência 
básica e processos tecnologicamente disruptivos impedem que essas empresas alcancem o nível 
de capacidade tecnológica de liderança mundial.  

5.2.3 Influência dos mecanismos de aprendizagem sobre os padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas da área de atividades centradas 
em produto da indústria siderúrgica no Brasil (2003-2014)

5.2.3.1 Padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de atividades 
centradas em produto e mecanismos de aprendizagem: diferenças e similaridades

Esta subseção busca relacionar os mecanismos de aprendizagem e os padrões de acumu-
lação de capacidades tecnológicas da área de atividades centradas em produto da indústria si-
derúrgica do Brasil entre 2003 e 2014. Mais uma vez, isto é feito por meio de um teste de dife-
renças de média (ANOVA), além de evidências qualitativas com diretores e gestores de algumas 
empesas da amostra. Como anteriormente, para a área de atividades centradas em produto, o 
número de observações é composto por todas as 15 empresas da amostra em quatro períodos 
de tempo: 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 e 2012-2014. Os padrões de acumulação de capa-
cidade tecnológica da área de atividades centradas em produto foram detalhados na subseção 
5.1.2.2. Foram definidos três padrões distintos de empresas: a) Padrão 1 Produto: permanência 
em capacidade inovadora básica; b) Padrão 2 Produto: permanência em capacidade inovadora 
intermediária e c) Padrão 3 Produto: permanência em capacidade inovadora avançada. Busca-se, 
assim, associar estes padrões com os quatro mecanismos internos, os sete mecanismos externos, 
os seis parceiros e os oito possíveis resultados dos mecanismos internos e externos ao longo dos 
períodos estabelecidos.
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Tipos de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

A Tabela 5.8 indica que, assim como ocorreu na área de processo e organização da produ-
ção, destacada na Tabela 5.3, todos os mecanismos de aprendizagem internos mostraram rela-
ções estatisticamente significativas a 1% com os padrões de acumulação de capacidades tecno-
lógicas da área de atividades centradas em produto

Tabela 5.8. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área 
atividades centradas em produto e variáveis de mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Mecanismos de 
aprendizagem

intraorganizacionais
ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de 
capacidade tecnológica por frequência de mecanismos 

de aprendizagem intraorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência média
3. Frequência 

alta

Codificação de 
conhecimento

6,821***
 Padrão 1 Produto

46%

Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

74%

-

Compartilhamento 
interno de 

conhecimento
6,310***

Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

45%

Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

66%

-

Criação interna de 
conhecimento

4,808**

Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

46%

Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

68%

-

Integração interna de 
conhecimento

9,233***

Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

46%

 Padrão 3 Produto

84%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área industrial e suas frequências médias do uso dos mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é compa-
rado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na 
frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Produto diz respeito às empresas que se mantiveram em capa-
cidade de inovação básica. O Padrão 2 Produto contém empresas que se mantiveram em capacidade inovadora inter-

mediária. O Padrão 3 Produto é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

O Teste de Duncan agrupou os padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área 
de atividades centradas em produto de forma distinta para cada mecanismo intraorganizacional. 
Para codificação de conhecimento, o Padrão 2 Produto e Padrão 3 Produto apresentaram uso 
mais frequente em quase duas vezes do que o Padrão 1 Produto. Para compartilhamento interno 
de conhecimento e criação interna de conhecimento, o Padrão 3 Produto se mostrou maior que 
o Padrão 1 Produto, enquanto o Padrão 2 Produto ficou com médias de frequência parecidas 
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com os dois grupos. Por fim, para integração interna de conhecimento, o Padrão 3 Produto se 
mostrou maior do que o Padrão 1 Produto e Padrão 2 Produto. 

Tipos de resultados gerados pelos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

O mesmo teste apresentado pela Tabela 5.8 é feito para os resultados dos mecanismos de 
aprendizagem intraorganizacionais representados pela Tabela 5.9. Mais uma vez os padrões de 
acumulação de capacidade tecnológica da área de atividades centradas em produto são as variá-
veis dependentes, enquanto as variáveis independentes são representadas pelos oito possíveis 
resultados dos mecanismos internos: informações técnicas sobre processos e sobre produtos 
existentes, melhorias e adaptações sobre processos e sobre produtos existentes, criação de no-
vos processos e novos produtos, criação de novos conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.9. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área atividades 
centradas em produto e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais

Resultados

intraorganizacionais
ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação 
de capacidade tecnológica por frequência 

de resultados intraorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
7,212***

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto  
68%

 Padrão 3 Produto  
100%

-

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
4,196**

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto 
41%

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto  
66%

-

Melhorias e adaptações 
em processos existentes

15,086***
 Padrão 1 Produto

0%

 Padrão 2 Produto

46%

 Padrão 3 
Produto

80%

Melhorias e adaptações 
em produtos existentes

0,096

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto 
 Padrão 3 Produto

51%

- -

Criação de novos 
processos produtivos

5,917***

Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto 
66%

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto  
84%

-

Criação de novos 
produtos

3,064**

Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto 
68%

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto  
83%

-

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
5,652***

Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto 
68%

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto  
86%

-
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Resultados

intraorganizacionais
ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação 
de capacidade tecnológica por frequência 

de resultados intraorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Patentes 15,721***

Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto 
2%

 Padrão 3 Produto  
56%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área industrial e suas frequências médias do uso dos mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é compa-
rado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na 
frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Produto diz respeito às empresas que se mantiveram em capa-
cidade de inovação básica. O Padrão 2 Produto contém empresas que se mantiveram em capacidade inovadora inter-

mediária. O Padrão 3 Produto é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

A Tabela 5.9 mostra que entre os resultados dos mecanismos intraorganizacionais, ape-
nas melhorias e adaptações em produtos existentes não mostrou uma relação estatisticamente 
significativa com os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas da área de atividades 
centradas em produto. Já informações técnicas sobre produtos existentes se mostraram esta-
tisticamente significativas a 5%, enquanto os demais mecanismos se mostram estatisticamente 
significativos a 1%.

Quando se analisa as diferenças de médias entre os resultados dos mecanismos internos 
nas três últimas colunas da Tabela 5.4, verificam-se que, para os resultados significativos, padrões 
que possuem níveis mais elevados de capacidades tecnológicas da área de atividades centradas 
em produtos apresentam frequências médias maiores. Este é o caso, por exemplo, das informa-
ções técnicas sobre processos existentes, melhorias e adaptações em processos existentes e pa-
tentes. Em outros casos, os Padrões 2 e 3 se mantiveram entre os grupos de frequência alta.  

Percebe-se com mais clareza, a partir do que já tinha sido explorado na Tabela 5.8, que o 
Padrão 3 Produto não só faz mais uso dos mecanismos intraorganizacionais, como também gera 
mais resultados do que os demais padrões. Em alguns casos, como para patentes, a diferença 
de frequência é expressiva (2% para os Padrões 1 e 2 e 56% para o Padrão 3 Produto) quanto na 
Tabela 5.9, apresentam frequências médias maiores ao analisar a área de atividades centradas 
em produto. De maneira geral, no entanto, percebe-se que, assim como encontrado para a área 
de processo e organização da produção, os mecanismos intraorganizacionais e seus resultados 
ajudam a explicar os níveis e padrões de acumulação de capacidade tecnológica para a área de 
atividades centradas em produto.
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Tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

As inferências estatísticas dos mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais para 
a área de atividades centradas em produto apresentados na Tabela 5.8 e na Tabela 5.9 são re-
plicadas para os mecanismos de aprendizagem interorganizacionais. A Tabela 5.10 apresenta o 
teste ANOVA para os sete mecanismos interorganizacionais representados na primeira coluna: 
aprendizado com usuários líderes, aquisição de conhecimento, assistência técnica, contratação 
de profissionais, diferentes formas de ensino, P&D e treinamento. As variáveis dependentes são 
representadas pelos três padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de ativida-
des centradas em produto. Pela tabela, percebe-se que o teste F é estatisticamente significativo 
para apenas dois dos mecanismos de aprendizagem externos a 5%.

Tabela 5.10.  Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área 
atividades centradas em produto e variáveis de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Mecanismos de 
aprendizagem

interorganizacionais
ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de 
capacidade tecnológica por frequência de 

mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Aprendizado com 
usuários líderes

3,008**

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

19%

- -

Aquisição de 
conhecimento

1,288

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

31%

- -

Assistência técnica 2,127

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

21%

- -

Contratação de 
profissionais

1,906

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

24%

- -

Diferentes formas de 
ensino

2,066

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

17%

- -
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Mecanismos de 
aprendizagem

interorganizacionais
ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de 
capacidade tecnológica por frequência de 

mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Pesquisa e 
desenvolvimento

1,222

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

25%

- -

Treinamento 3,143**

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

16%

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

35%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área industrial e suas frequências médias do uso dos mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é compa-
rado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na 

frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Produto diz respeito às empresas se mantiveram em capaci-
dade de inovação básica. O Padrão 2 Produto contém empresas que se mantiveram em capacidade inovadora inter-

mediária. O Padrão 3 Produto é composto por empresas que se mantivera na capacidade inovadora avançada.

A Tabela 5.10 mostra que o Teste de Duncan só foi capaz de fornecer resultados estatisti-
camente significativos a 5% para dois dos mecanismos interorganizacionais: aprendizado com 
usuários líderes e treinamento. Para o mecanismo de aprendizagem com usuários líderes, não 
houve diferenciação entre a frequência dos três padrões. No entanto, para treinamento, percebe-
-se que o Padrão 3 Produto tem frequência maior que o Padrão 1 Produto e que o Padrão 2 Pro-
duto apresenta resultados compatíveis com os dois subgrupos. De maneira geral, pode-se dizer 
que esses resultados demonstram que o uso da maior parte desses mecanismos não consegue 
explicar os padrões encontrados na área de atividades centradas em produto.

Tipos de parceiros interorganizacionais

O mesmo teste apresentado pela Tabela 5.10 é feito para os tipos de parceiros em que 
foram realizados os mecanismos de aprendizagem externos na área de atividades centradas em 
produto, representados pela Tabela 5.11. Mais uma vez os padrões de acumulação de capaci-
dades tecnológicas da área de atividades centradas em produto são as variáveis dependentes, 
enquanto as variáveis independentes são representadas pelos seis tipos de parceiros: clientes, 
consultorias, firmas competidoras, fornecedores, universidades e institutos de pesquisa locais, e 
universidades e institutos de pesquisa internacionais.
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Tabela 5.11. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade 
tecnológica da área atividades centradas em produto e parceiros

Parceiros ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de 
capacidade tecnológica por frequência de parceiros

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Clientes 1,264

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto 
28%

- -

Consultorias 1,429

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto 
25%

- -

Firmas 
competidoras

2,418

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto 
25%

- -

Fornecedores 2,434

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto 
20%

- -

Universidades 
e institutos 
de pesquisa 

internacionais

2,004

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto 
21%

- -

Universidades 
e institutos de 
pesquisa locais

3,626**

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto 
20%

- -

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o teste 
de diferença entre os padrões na área industrial e suas frequências médias do uso dos mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é compa-
rado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na 

frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Produto diz respeito às empresas se mantiveram em capaci-
dade de inovação básica. O Padrão 2 Produto contém empresas que se mantiveram em capacidade inovadora inter-

mediária. O Padrão 3 Produto é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

A Tabela 5.11 revela que apenas as parcerias com universidade e institutos de pesquisa 
locais têm resultados significativos com os padrões de acumulação de capacidades tecnológicas 
da área de atividades centradas em produto. Ainda assim, o resultado encontrado aponta que 
para esse mecanismo a frequência de uso por todos os padrões é a mesma (20%). Mais uma vez, 
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esses resultados demonstram que o uso de parcerias com os parceiros listados não consegue 
explicar os padrões encontrados na área de atividades centradas em produto.

Tipos de resultados gerados pelos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Por fim, o teste ANOVA para os resultados dos mecanismos de aprendizagem interorga-
nizacionais para a área de atividades centradas em produto é apresentado pela Tabela 5.12. Os 
padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de atividades centradas em produto 
são as variáveis dependentes, enquanto as variáveis independentes são representadas pelos oito 
possíveis resultados dos mecanismos externos: informações técnicas sobre processos e sobre 
produtos existentes, melhorias e adaptações sobre processos e sobre produtos existentes, cria-
ção de novos processos e novos produtos, criação de novos conhecimentos científicos e patentes.

Tabela 5.12. Teste ANOVA: relação entre padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área atividades 
centradas em produto e variáveis de resultado dos mecanismos de aprendizagem interorganizacionais

Resultados

interorganizacionais
ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação 
de capacidade tecnológica por frequência 

de resultados interorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Informações técnicas 
sobre processos 

existentes
1,063

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

32%

- -

Informações técnicas 
sobre produtos 

existentes
4,582***

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto 
0%

 Padrão 3 Produto  
21%

-

Melhorias e 
adaptações em 

processos existentes
2,227

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

20%

- -

Melhorias e 
adaptações em 

produtos existentes
1,264**

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

3%

 Padrão 3 Produto  
38%

-

Criação de novos 
processos produtivos

1,168

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

Padrão 3 Produto

27%

- -
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Resultados

interorganizacionais
ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação 
de capacidade tecnológica por frequência 

de resultados interorganizacionais

1. Frequência 
baixa

2. Frequência 
média

3. Frequência 
alta

Criação de novos 
produtos

1,567

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

34%

- -

Criação de novos 
conhecimentos 

científicos
1,787

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

28%

- -

Patentes 4,959**

 Padrão 1 Produto

 Padrão 2 Produto 
12%

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto  
33%

-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área industrial e suas frequências médias do uso dos mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectiva-
mente. As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é compa-
rado separadamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na 
frequência com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Produto diz respeito às empresas que se mantiveram em capa-
cidade de inovação básica. O Padrão 2 Produto contém empresas que se mantiveram em capacidade inovadora inter-

mediária. O Padrão 3 Produto é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

A Tabela 5.12 mostra que apenas três dos resultados dos mecanismos interorganizacionais 
apresentaram uma relação estatisticamente significativa com os padrões de acumulação de ca-
pacidades tecnológicas da área de atividades centradas em produto: informações técnicas sobre 
produtos existentes, melhorias e adaptações em produtos existentes e patentes. Para os dois pri-
meiros resultados, percebe-se que o Padrão 3 Produto tem frequência significativamente maior, 
enquanto para patentes os Padrão 3 Produto é maior, mas acompanhado do Padrão 2 Produto.

O que se pode verificar por meio dos resultados estatísticos dos mecanismos de aprendiza-
gem interorganizacionais, de seus parceiros e de seus possíveis resultados na área de atividades 
centradas em produto apresentados na Tabela 5.10, na Tabela 5.11 e na Tabela 5.12 é que, de ma-
neira geral, são poucos os mecanismos, parceiros e resultados que têm relação com a capacidade 
tecnológica para essa área. Nos poucos casos o qual há significância estatística, percebe-se que 
o Padrão 3 Produto é aquele com maior frequência, seja para uso de mecanismos, parcerias ou 
obtenção de resultados. 

Ao contrário do que ocorreu com a área de processo e organização da produção na Ta-
bela 5.7, é difícil dizer que a categoria de mecanismos interorganizacionais seja suficiente para 
explicar os padrões e níveis de acumulação de capacidade tecnológica na área de atividades 
centradas em produto. Por outro lado, deve-se ter em mente que os padrões para essa área per-
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manecem estáveis em seus níveis de capacidade do começo até o fim do período de análise dos 
dados. Isso pode evidenciar que a manutenção nesses patamares pelos 12 anos analisados este-
ve associada ao baixo uso de mecanismos interorganizacionais. 

5.2.3.2 Exame dos mecanismos de aprendizagem sob a perspectiva dos padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas na área de atividades centradas em produto

Dado os testes estatísticos levantados na subseção anterior, esta subseção busca ressaltar 
alguns aspectos do uso de mecanismos de aprendizagem por tipo de padrão de acumulação 
de capacidades tecnológicas na área de atividades centradas em produto. Cada um dos três pa-
drões da área de atividades centradas em produto é destacado a seguir.

i) Padrão 1 Produto: permanência em capacidade inovadora básica

O Padrão 1 Produto é representado por empresas que, durante 2003 e 2014, se mantiveram 
estagnadas no nível de capacidade inovadora básica para a área de atividades centradas em pro-
duto. A Tabela 5.8 e Tabela 5.9 evidenciam que os resultados encontrados para os mecanismos 
intraorganizacionais para as empresas nesse padrão foram estatisticamente significativos. No en-
tanto, seja em relação a variação de mecanismos usados ou resultados obtidos pelo uso desses me-
canismos, as empresas nesse padrão foram as que apresentaram as menores frequências médias. 

Para os mecanismos interorganizacionais, embora muitos resultados não sejam estatistica-
mente significativos, a tendência se mantém: as médias de frequência para as empresas no Padrão 
1 Produto são as menores. Deve-se ressaltar que nas categorias em que esses resultados não são 
significativos há apenas uma demonstração de que não há variabilidade dos resultados entre os 
padrões. Em outras palavras, independente do padrão ou nível de capacidade para a área de ati-
vidades centradas em produto, as empresas na maioria dos casos fazem quase sempre parcerias 
com os mesmos parceiros, usam os mesmos mecanismos e obtêm resultados quase sempre simi-
lares. Há, no entanto, algumas exceções.

Na área de atividades centradas em produto, as principais atividades destacadas pela pes-
quisa para o nível de inovação básica são pequenas melhorias e adaptações em produtos já exis-
tentes, normalmente desenvolvidos por outras empresas, assim como aumento do portfólio de 
produtos. As empresas nesse padrão não têm áreas dedicadas de desenvolvimento de produtos 
e se dedicam pouco a diversificar sua produção, o que pode ser percebido nos dados coletados. 

Inicialmente, percebe-se que os esforços internos são muito mais presentes do que com 
parceiros e que os resultados da aprendizagem intraorganizacional são maiores do que os encon-
trados com parcerias. Esse resultado evidencia uma tendência da indústria siderúrgica brasileira: 
há uma maior preocupação com atividades da área de processo e organização da produção do 
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que com a área de atividade centradas em produto e a grande maioria das parcerias realizadas 
objetivam atender a demandas da primeira área.

Tratando especificamente dos mecanismos interorganizacionais, evidencia-se que para as 
empresas do Padrão 1 Produto os mecanismos utilizados foram quase sempre os mesmos, e na 
mesma frequência, que as empresas com nível de capacidade maior para o período analisado. A 
única exceção é treinamento, cujo Padrão 1 Produto apresenta resultados inferiores às demais. 
Em relação aos tipos de parceiros, os resultados para todos os padrões são os mesmos. Para os 
resultados, no entanto, percebe-se mais uma vez que para as empresas do Padrão 1 Produto os 
resultados são inferiores em todos os que foram estatisticamente significativos. A frase do geren-
te-geral da empresa Zeta no workshop realizado pela pesquisa evidencia como o desenvolvimen-
to de produto é visto pela empresa:

Disposição para inovação em produto, se antecipar com soluções para o mercado, em maior e 
menor grau pode até haver, mas não é uma característica nossa. Eu vejo assim: a gente não tem 
sido muito predisposto a inovar, de modo geral. (Gerente-geral da empresa Zeta).

ii) Padrão 2 Produto: permanência em capacidade inovadora intermediária

O Padrão 2 Produto é representado por empresas que, durante 2003 e 2014, mantiveram o 
seu nível de capacidade tecnológica, para a área de atividades centradas em produto, permanên-
cia em capacidade inovadora intermediária. Como ressaltado na seção 5.1.2.2, as empresas nesse 
padrão são aquelas que desenvolveram de maneira sistemática, ao longo do tempo analisado 
por essas pesquisa, aprimoramentos e modificações relativamente complexas em diferentes ati-
vidades centradas em produtos. No entanto, a ausência de departamentos de P&D e engenharia, 
dedicados à criação de novos produtos para o país, fez com que as empresas não acumulassem 
nível de capacidade no período analisado. 

Em relação ao uso e obtenção de resultados de mecanismos intraorganizacionais para as 
empresas nesse padrão, percebe-se um comportamento errático: para alguns tópicos, se asseme-
lham com empresas do Padrão 1 Produto e em outros com empresas do Padrão 3 Produto. Esse 
dado estatístico evidencia exatamente o que foi encontrado na pesquisa de campo. Foi possível 
perceber, por exemplo, que sua melhor organização para as atividades centradas em produto, 
quando comparada com o Padrão 1 Produto, permite resultados mais sistemáticos e tecnologica-
mente complexos, como criação e novos produtos e conhecimentos científicos. 

Já em relação aos mecanismos interorganizacionais, mais uma vez percebe-se que os resul-
tados, em sua maioria, não foram estatisticamente significativos. No entanto, mais uma tendência 
percebida na pesquisa de campo é encontrada nos dados estatísticos: em termos de parcerias, as em-
presas do Padrão 2 Produto são muito mais semelhantes às empresas do Padrão 1 Produto do que do 
Padrão 3 Produto, o que é distinto do que foi encontrado para os mecanismos intraorganizacionais. 
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Para as variáveis de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais, percebe-se que 
para aprendizado com usuários líderes e treinamento, as duas estatisticamente significativas, o 
Padrão 2 Produto apresentou frequência de uso médio equivalente ao das empresas de nível tec-
nológico superior. No entanto, para os resultados estatisticamente significativos, foram encontra-
das frequências médias equivalentes ao nível tecnológico inferior, com exceção da geração de pa-
tentes, em que apresentou frequência equivalente aos níveis mais avançados. O caso das patentes 
é particularmente interessante: sua frequência média é maior como resultado de parcerias do que 
como resultados de esforços individuais das firmas do Padrão 2 Produto.

iii) Padrão 3 Produto: permanência em capacidade inovadora avançada

O Padrão 3 Produto é representado por empresas que, durante 2003 e 2014, se mantive-
ram estagnadas no nível de capacidade inovadora avançada na área de atividades centradas em 
produto. Novamente, deve-se dizer que os resultados para mecanismos internos foram mais es-
tatisticamente significativos do que os encontrados para mecanismos interorganizacionais. As 
empresas que compõem o Padrão 3 Produto utilizaram, no geral, os mecanismos internos em 
uma maior intensidade do que os outros padrões. Os valores médios dos mecanismos de apren-
dizagem internos, por exemplo, são em muitos casos o dobro do valor dos padrões 1 e 2. Isso se 
deve pelo fato das empresas do Padrão 3 Produto possuírem departamentos internos bem estru-
turados de P&D industrial voltados para melhorias contínuas. Esses departamentos, na maioria 
das vezes, dedicados ao desenvolvimento de produtos, têm importância destacada nas falas dos 
entrevistados da pesquisa:

Na unidade produto fazem-se muitas pequenas adaptações em produtos já desenvolvidos – às ve-
zes o cliente deseja um produto com pequenas mudanças que não é exatamente um desenvolvi-
mento inédito, mas que não é simplesmente chegar e produzir. (Gerente do Centro de Pesquisas 
da empresa Gama).

O mercado é aquilo que nos puxa, que coloca para nós quais são as demandas futuras do, se os 
produtos nossos que estão ok e quais precisamos fazer para o futuro. Se o mercado está começan-
do a importar um determinado produto que nós não temos, se o mercado importa um produto 
que é melhor que o nosso, então precisamos melhorar o nosso produto. (Gerente Executivo do 
Centro de Pesquisa da empresa Rho).

Quanto aos resultados gerados por meio dos mecanismos interorganizacionais, o Padrão 3 
Produto apresentou sistematicamente resultados superiores aos outros padrões para os resulta-
dos de parcerias estatisticamente significativos. Como já foi ressaltado na 5.1.2.2, as empresas que 
compõem o Padrão 3 Produto da área de atividades centradas em produto fizeram importantes 
esforços na introdução de novos produtos (para o país) e melhorias em aproveitamento econômi-
co de resíduos. Dentre os tipos de mecanismos de aprendizagem interorganizacionais apresenta-
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dos na Tabela 5.10, as empresas de Padrão 3 Produto se destacam com valores médios mais altos 
principalmente em treinamento. O parceiro mais usado, embora na mesma escala das demais 
empresas, foram as universidades e institutos de pesquisa locais. A fala do gerente executivo do 
Centro de Pesquisas da empresa Rho demonstra como essas parcerias são feitas:

Nós fornecemos muito material (aços, amostras) para o que precisa ser feito. A parceria depen-
de muito do que vai ser feito. Pode ser que nós forneçamos o material e a universidade faça as 
análises, mas no geral tem sempre uma pessoa nossa próxima para absorver esse conhecimento. 
(Gerente executivo do Centro de Pesquisa da empresa Rho).

Em relação aos resultados do uso de parcerias, percebe-se de maneira clara como estes são 
maiores para as empresas do Padrão 3 Produto. Estas empresas conseguem obter informações 
técnicas e melhorias e adaptações em produtos existentes a partir das parcerias realizadas em 
proporção quase dez vezes superior às empresas de outros padrões. Para essas empresas, a preo-
cupação em competir principalmente com os produtos importados, faz com que os esforços de 
melhorias sejam constantes. A fala do gerente da Épsilon evidencia essa preocupação:

O processo de inovação que a gente percebe dentro da empresa Épsilon vem muito da necessidade 
de mercado. Então, às vezes em função de precisarmos conquistar algum cliente ou algum merca-
do que a gente não atua, a gente procura identificar que tipo de produto a gente pode desenvolver 
para conseguir ampliar o portfólio e as oportunidades de negócio. (Gerente da Épsilon).

Embora a permanência no nível de capacidade avançado para a área de atividades centra-
das em produto mesmo diante de uma conjuntura ruim seja digno de nota, deve-se dizer tam-
bém que as empresas do Padrão 3 Produto encontram dificuldades para se aproximar da fronteira 
tecnológica produtiva mundial. Entre outros fatores, a ausência de pesquisas mais próximas da 
ciência básica, a baixa exigência dos seus consumidores e a escala produtiva reduzida no Brasil 
são alguns pontos de destaque. 

5.2.4 Síntese da influência dos mecanismos de aprendizagem sobre os padrões de 
acumulação de capacidades tecnológicas da indústria siderúrgica no Brasil (2003-2014)

Uma síntese dos resultados encontrados da relação entre mecanismos de aprendizagem e 
os padrões de acumulação de capacidade tecnológica da indústria siderúrgica entre 2003 e 2014 
é apresentada para a área de processo e organização da produção e para a área de atividades cen-
tradas em produto a seguir. Primeiramente, para área de processo e organização da produção, ve-
rificou-se que o Padrão 3 usou os mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais com maior 
intensidade que os demais padrões, enquanto para os Padrões 1 e 2 não foi possível diferenciar os 
padrões da área de processo e organização da produção por meio dos mecanismos internos à em-
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presa. Em relação aos resultados obtidos com esses mecanismos, percebe-se novamente maior 
frequência para as empresas de Padrão 3, mas também algumas categorias cujos resultados para 
o Padrão 2 são maiores que o Padrão 1. Tendo em vista que para a área de processo e organização 
da produção o Padrão 1 apresenta aumento do nível de capacidade tecnológico no período ana-
lisado, pode-se dizer que os mecanismos intraorganizacionais não são os responsáveis por esse 
acúmulo de nível de capacidade.

O panorama para os mecanismos interorganizacionais na área de processo e organização 
da produção é distinto. Inicialmente, percebe-se que as médias do Padrão 3 para todas as cate-
gorias (mecanismos, parceiros e resultados da parceria) são sempre maiores ou iguais aos demais 
padrões, o que demonstra como as parcerias são importantes para as empresas nesse padrão. 
Ademais, outra evidência deve ser observada: nos mecanismos interorganizacionais, o uso de me-
canismos para o Padrão 1 é equivalente ao Padrão 3 em vários casos; para os parceiros, somente o 
Padrão 3 possui médias maiores que os demais padrões; e, para os resultados obtidos com parce-
rias, foi o Padrão 2 que se equiparou ao Padrão 3 em muitos casos. Em outras palavras, isso eviden-
cia que embora o uso de mecanismos explique parte da elevação de nível de capacidade para o 
Padrão 1, os resultados obtidos e o número de parcerias ainda são inferiores aos demais padrões.

Usando exemplos encontrados na pesquisa de campo, pode-se dizer que as empresas no 
Padrão 3 estão, de maneira geral, sempre preocupadas em estabelecer parcerias com todo tipo 
de organização – o que é evidenciado pelas suas médias por vezes dez vezes superior. Na área de 
processo e organização da produção, essas parcerias ocorrem principalmente para processos oti-
mizadores da produção e redutores de consumo energético. As empresas no Padrão 1 e 2, por sua 
vez, apresentam iniciativas mais tímidas em relação a parcerias, no entanto, percebe-se que essas 
parcerias foram valiosas para o aumento de capacidade tecnológica das empresas do Padrão 1, 
ainda que os resultados obtidos para o Padrão 2 sejam maiores. Isso se deve principalmente por-
que as parcerias estabelecidas pelas empresas do Padrão 2 são mais antigas, o que favorece a 
periodicidade dos resultados. Para as empresas do Padrão 1, as parcerias, embora recentes e com 
resultados ainda pouco expressivos, se mostraram fundamentais, principalmente para redução de 
seu custo produtivo e consequente redução do valor dos produtos.

Assim como na área de processo e organização da produção, as diferenças entre os padrões 
da área de atividades centradas foram nítidas, mas de maneira distinta. Inicialmente, evidencia-se 
que para as atividades centradas em produto os mecanismos intraorganizacionais são muito uti-
lizados pelas empresas de todos os padrões, mas com maior intensidade de uso e resultados para 
as empresas de Padrão 3. Como evidenciado pela pesquisa de campo, para a área de atividades 
centradas em produto, os esforços individuais das empresas são importantes em todos os níveis 
de complexidade tecnológica, seja para desenvolvimento de novos aços (para o Brasil) ou para 
pequenas melhorias e adaptações em produtos que foram criados por outras empresas.

De maneira distinta ao que foi encontrado para a área de processo e organização da produ-
ção, percebeu-se que, para a área de atividades centradas em produto, os esforços em parcerias 
são significativamente menores para todos os padrões e com pouca diferenciação entre eles. Isso 



109

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

é evidenciado não só pela não significância estatística das variáveis analisadas, como também 
pela presença de médias parecidas até nos casos em que há significância. Os únicos resultados 
destacados ficam por conta dos resultados gerados pelas parcerias, o qual se percebe que o Pa-
drão 3 obtém resultados mais frequentes que as empresas dos outros padrões. Embora existam 
relatos na pesquisa de campo de parcerias, principalmente com clientes, fornecedores e universi-
dades, para desenvolvimento de novos (ou melhores) produtos, essa tendência é inferior ao que 
é visto para a área de processo e organização da produção. As evidências apontam que, para as 
atividades centradas em produto, os esforços são de fato mais voltados para desenvolvimento 
interno por questões de confidencialidade e porque as competências para esses avanços tecnoló-
gicos estão muito restritas às empresas siderúrgicas. 

É importante ressaltar que, além dos testes ANOVA, foram realizadas diferentes estimações 
econométricas com os dados obtidos pela pesquisa. Essas estimações foram omitidas deste traba-
lho apenas porque seus resultados apontavam para as mesmas conclusões obtidas com os testes 
ANOVA. Como trata-se de uma amostra pequena, no entanto, os resultados com os testes ANOVA 
foram mais robustos. 

5.3 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas no desempenho da 
indústria siderúrgica no Brasil (2003-2014)

Esta subseção busca inferir a relação entre os padrões e os níveis de acumulação de capaci-
dades tecnológicos das empresas de siderurgia pesquisadas e algumas variáveis de desempenho 
competitivo. As variáveis de desempenho definidas são produtividade do trabalho (receita bruta 
de vendas pelo número de trabalhadores) e a proporção das receitas obtidas com exportação. 
Essa análise é feita tanto por uma abordagem qualitativa, através da realização de entrevistas com 
as empresas de siderurgia e de workshops com especialistas do setor, tanto por uma abordagem 
quantitativa, através de inferências estatísticas com métodos distintos dos questionários aplicados.

As estimativas estatísticas entre padrões de acumulação de capacidades tecnológicas e de-
sempenho foram feitas por meio de análise de variância (ANOVA) e por regressões. Esses testes 
foram organizados em duas subseções. Primeiramente, a subseção 5.3.1 analisa a relação entre os 
padrões de acumulação de capacidades tecnológicas na área de processo e organização da pro-
dução e seus desempenhos. Depois, na subseção 5.3.2, a mesma relação é observada para a área 
de atividades centradas em produto. 

5.3.1 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas da área de processo e 
organização da produção no desempenho da indústria siderúrgica no Brasil (2003-2014)

Esta subseção analisa a relação entre os padrões de acumulação de capacidades tecnológi-
cas da área de processo e organização da produção da indústria siderúrgica no Brasil entre 2003 e 
2014 e algumas variáveis selecionadas de desempenho das empresas. Esta relação é testada por 
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meio de uma análise de variância (ANOVA), assim como foi feito na subseção 5.2. Para o caso da 
área de processo e organização da produção, o número de observações é composto pelas nove 
empresas da amostra em quatro períodos de tempo: 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 e 2012-
2014, com exceção de duas que só entraram na amostra no segundo triênio. Totaliza-se, assim, 
um máximo de 34 observações. Os padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área 
de processo e organização da produção são os mesmos definidos na subseção 5.1.2.1: a) Padrão 1 
Processo: evolução da capacidade inovadora básica à intermediária; b) Padrão 2 Processo: perma-
nência em capacidade intermediária; e c) Padrão 3 Processo: permanência em capacidade inova-
dora avançada. Busca-se, assim, associar estes padrões (variáveis explicativas) com as variáveis de 
desempenho (variáveis dependentes).

A Tabela 5.13 apresenta o teste ANOVA para as duas variáveis de desempenho na primeira 
coluna: produtividade do trabalho (em reais por trabalhador) e proporção das receitas obtidas 
com exportação (em %). Os testes F das relações entre os padrões de acumulação de capacidades 
tecnológicas da área de processo e organização da produção e as duas variáveis de desempenho 
se mostraram positivas e estatisticamente significativas a 1%. Tanto na produtividade do trabalho, 
quanto na variável de exportação, o Teste de Duncan delimitou duas diferenças de médias entre 
os três padrões de capacidade tecnológica da área de processo e organização da produção. 

Tabela 5.13. Teste ANOVA  Padrões de acumulação de capacidade tecnológica da 
área de processo e organização da produção e variáveis de desempenho

Variáveis de 
Desempenho

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de capacidade 
tecnológica por frequência das variáveis de desempenho

1. Média baixa
2. Frequência 

média
3. Média alta

Produtividade do 
trabalho

4,752*** 
Padrão 1 Processo 
 Padrão 2 Processo 

R$ 491.983,84

 Padrão 2 Processo 
 Padrão 3 Processo 

R$ 758.825,01
-

Proporção das receitas 
obtidas com exportação

5,447*** 
 Padrão 1 Processo 

2,7%

 Padrão 2 Processo 
 Padrão 3 Processo 

20,4%
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área processo e organização da produção e suas frequências médias das variáveis 
de desempenho (ANOVA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

As demais colunas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é comparado sepa-
radamente. Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência 
com que usam os mecanismos. O Padrão 1 Processo diz respeito às empresas que evoluíram da capacidade inovadora 

básica à intermediária. O Padrão 2 Processo contém empresas que se mantiveram com capacidade inovadora inter-
mediária. O Padrão 3 Processo é composto por empresas que se mantiveram na capacidade inovadora avançada.

A Tabela 5.13 mostra que a média da produtividade do trabalho para as empresas do Pa-
drão 2 Processo e Padrão 3 Processo (R$ 758 mil) é 50% maior do que a média das empresas do 
Padrão 1 Processo e Padrão 1 Processo (R$ 491 mil). Além disso, 20,4% das receitas das empresas 
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do Padrão 2 Processo e Padrão 3 Processo foram obtidas, em média, através das vendas desti-
nadas para exportação, enquanto que a média para as empresas do padrão 1 foi de 2,7%. Esses 
resultados evidenciam que empresas com padrões de acumulação de capacidade tecnológica 
que refletem níveis mais elevados de capacidade tecnológica da área de processo e organização 
da produção possuem, na média, resultados de desempenho produtivo melhores e são mais 
inseridas no mercado internacional.

As entrevistas com gestores das empresas analisadas confirmam o melhor desempenho 
produtivo das empresas em decorrência de maiores acúmulos de capacidade tecnológica da 
área de processo e organização da produção. Nessa área, os esforços se encontram em ativi-
dades relacionadas a aumento de produtividade, redução de custos e melhor rendimento dos 
equipamentos. Para as empresas siderúrgicas da amostra dessa pesquisa, percebe-se iniciativas 
principalmente na aquisição de equipamentos mais modernos, redução de custos de energia e 
melhorias na gestão da produção. 

Para o gerente dos Centros de Pesquisas das empresas Rho e Gama, que são representadas 
pelo Padrão 3 Processo, a pesquisa contínua em processos redutores de consumo de energia e a 
otimização do número de profissionais fez com que a empresa economizasse recursos: 

Houve ganhos recentes de eficiência energética, que é uma preocupação constante. Sobre o pes-
soal, principalmente nos anos recentes com os problemas que a gente tinha com o real muito 
valorizado, a empresa extremamente enxuta em termos de pessoas, buscou-se reduzir qualquer 
possibilidade de prejuízo. (Gerente executivo do Centro de Pesquisa da empresa Rho).

Temos aqui na empresa centrais termoelétricas próprias que funcionam à base dos gases gerados 
dentro da usina e matematicamente somos autossuficientes em energia. A busca pelo aumento 
de produtividade é constante. (Gerente do Centro de Pesquisas da empresa Gama).

O foco em melhoramento dos processos energéticos e otimização do pessoal das empre-
sas siderúrgicas no Brasil, ainda que muitas vezes suportado por pesquisa e desenvolvimento 
e engenharia, parece contribuir significantemente para os ganhos de produtividade e compe-
titividade do setor, porém, não se trata de uma inovação radical, como a realizada pelos líderes 
globais nessa área.

Ainda que com iniciativas de menor complexidade tecnológica, os investimentos em no-
vos equipamentos e energia é uma tendência também para as empresas do Padrão 1 Processo e 
Padrão 2 Processo. Para as empresas nesses padrões, os investimentos em energia normalmente 
são realizados com busca de redução de custos via contratos com subsidiárias de energia dos 
estados em que estão presentes, ou mesmo pela construção de subestações próprias. Na maioria 
dos casos, no entanto, não há esforços de soluções dentro dos próprios processos de produção 
ou tecnologias mais inovadoras – principalmente porque não há áreas de desenvolvimento tec-
nológico dedicado a essa temática.
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Sobre a inserção externa das empresas siderúrgicas, deve-se ressaltar que, de maneira ge-
ral, não há preferência pelo mercado externo por parte das empresas. A maioria dos relatos dá 
conta de uma maior iniciativa exportadora apenas como resposta a uma queda na demanda 
interna. Deve-se dizer, no entanto, que ainda assim a média de produção exportada para as em-
presas de maiores padrões tecnológicos é sistematicamente maior, independente da conjuntura 
interna. Isso se deve, entre outros motivos, à estrutura logística mais eficiente que essas em-
presas possuem e também porque seus processos produtivos são mais baratos – visto que têm 
capacidades tecnológicas para processo e organização da produção mais elevadas. O baixo nível 
de exportação para empresas no Padrão 1 Processo pode ser retratado pela fala do gerente-geral 
da empresa Zeta: “Às vezes desanimamos antes de começar o trabalho só por causa da logística. 
Quem já exporta está bem estruturado, mas começar a exportar é difícil demais”.

5.3.2 Impactos da acumulação de capacidades tecnológicas da área de atividades 
centradas em produto no desempenho da indústria siderúrgica no Brasil

Esta subseção analisa a relação entre os padrões de acumulação de capacidades tecnoló-
gicas da área de atividades centradas em produto da indústria siderúrgica no Brasil entre 2003 
e 2014 e algumas variáveis selecionadas de desempenho das empresas. Assim como na área de 
processo e organização da produção analisada da subseção 5.3.1, esta subseção utiliza a análise 
de variância (ANOVA). Assim como anteriormente, na área de atividades centradas em produto 
o número de observações é composto por todas as nove empresas da amostra nos quatro triê-
nios estabelecidos, com duas delas entrando apenas no segundo triênio. Totaliza-se, assim, um 
máximo de 34 observações. Os padrões de acumulação de capacidade tecnológica da área de 
atividades centradas em produto são os mesmos definidos na subseção 5.1.2.1: a) Padrão 1 Pro-
duto: permanência em capacidade inovadora básica; b) Padrão 2 Produto: permanência no nível 
de capacidade inovadora intermediária e c) Padrão 3 Produto: permanência em capacidade ino-
vadora avançada. Busca-se, assim, associar estes padrões (variáveis explicativas) com as variáveis 
de desempenho (variáveis dependentes).

A Tabela 5.14 apresenta o teste ANOVA para as duas variáveis de desempenho na primeira 
coluna: produtividade do trabalho (em reais por trabalhador) e proporção das receitas obtidas 
com exportação (em %). Os testes F das relações entre os padrões de acumulação de capacida-
des tecnológicas da área de atividades centradas em produto e as duas variáveis de desempenho 
se mostraram positivas e estatisticamente significativas a 1%. Assim como na área de processo e 
organização da produção, o Teste de Duncan delimitou duas diferenças de médias entre os três 
padrões de capacidade tecnológica da área de atividades centradas em produto para as duas 
variáveis analisadas. 
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Tabela 5.14. Teste ANOVA: padrões de acumulação de capacidade tecnológica 
da área atividades centradas em produto e variáveis de desempenho

Variável 
dependente

ANOVA

Classificação dos padrões de acumulação de capacidade 
tecnológica por frequência das variáveis de desempenho

1. Média menor
2. Frequência 

média
3. Média maior

Produtividade do 
trabalho

16,954***
 Padrão 1 Produto 
 Padrão 2 Produto 

R$ 339.823,41

 Padrão 3 Produto 
R$ 938.806,39

 -

Proporção das receitas 
obtidas com exportação

13,125***
 Padrão 1 Produto 

2,7%

 Padrão 2 Produto

 Padrão 3 Produto

23,1%

 
-

Fonte: Os autores (2016).

Notas: Os valores apresentados na segunda coluna dizem respeito à estatística-teste (com distribuição F) para o tes-
te de diferença entre os padrões na área industrial e suas frequências médias das variáveis de desempenho (ANO-

VA). Os símbolos *, ** e *** indicam p-valores menores do que 10%, 5% e 1%, respectivamente. As demais colu-
nas dizem respeito aos resultados do Teste de Duncan, no qual cada par de padrões é comparado separadamente. 

Padrões alocados na mesma coluna não apresentam diferença estatisticamente significativa na frequência com 
que usam os mecanismos. O Padrão 1 Produto diz respeito às empresas que se mantiveram com capacidade ino-
vadora básica. O Padrão 2 Produto contém empresas que se mantiveram com capacidade inovadora intermediá-

ria. O Padrão 3 Produto é composto por empresas que se mantiveram com capacidade inovadora avançada.

A Tabela 5.14 mostra que a média da produtividade do trabalho das empresas de Padrão 
3 (R$ 938 mil) é quase três vezes a média das empresas de Padrão 1 e 2 (R$ 339 mil), enquanto 
que para a variável de proporção das receitas obtidas com exportação, a média das empresas de 
Padrão 2 e 3 é dez vezes maior que as médias das empresas do Padrão 1. A diferença de média 
do primeiro resultado é bem maior do que foi encontrado para a área de processo e organização 
da produção na Tabela 5.13. Para a área de atividades centradas em produto, enquanto a produ-
tividade do trabalho para a frequência média foi de R$ 938 mil, a mesma frequência média para 
a área de processo e organização da produção foi apenas de R$ 758 mil. Essa discrepância para a 
área de atividades centradas em produto se justifica, entre outras coisas, pelo maior número de 
empresas no Padrão 3. 

Os resultados da relação entre padrões de acumulação da capacidade tecnológica da área 
de atividades centradas em produto e o desempenho das empresas siderúrgicas no Brasil tam-
bém podem ser percebidos através das entrevistas de campo junto às empresas. Nessa área, per-
cebe-se que para as empresas no Padrão 3 há uma preocupação constante em produzir novos 
tipos de aço (para o Brasil), trabalhando na maioria dos casos com parcerias com clientes, e tam-
bém em melhorias dos aços já existentes. Esse tipo de engajamento permite a essas empresas 
fidelizar os clientes e, como é mostrado na Tabela 5.14, obter produtividade muito maior que as 
empresas dos outros padrões. 

Para as empresas no Padrão 1, com esforços basicamente em adaptações em melhorias 
na produção de aços já conhecidos, e no Padrão 2, com esforços de melhorias mais complexas e 
assistência pré e pós-venda com os clientes, os resultados inferiores para produtividade estão as-
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sociados principalmente com o menor nível de capacidade tecnológica. Parece não haver dúvida 
de que a acumulação de capacidade tecnológica na área de atividades centradas em produto é 
recompensada com um ganho na produtividade do trabalho.

Em relação à inserção internacional, para a área de atividades centradas em produto, as 
conclusões se aproximam do que foi encontrado para a área de processo e organização da pro-
dução. Nesse caso, no entanto, deve-se ressaltar que as empresas nos Padrões 2 e 3 possuem 
produtos de qualidade superior ao apresentado pelas empresas no Padrão 1, o que as possibilita 
não só exportar mais, como para países cuja exigência de qualidade é maior do que, por exem-
plo, na América Latina.

Adotou-se o mesmo expediente da análise de influência dos mecanismos de aprendiza-
gem na capacidade tecnológica nesta etapa do trabalho. Isso implica que também foram realiza-
das diferentes estimações econométricas com os dados obtidos pela pesquisa, além dos testes 
ANOVA. Mais uma vez, essas estimações foram omitidas do trabalho apenas porque seus resulta-
dos apontavam para as mesmas conclusões obtidas com os testes ANOVA. Como se trata de uma 
amostra pequena, no entanto, os resultados com os testes ANOVA foram mais robustos. 
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Nesta seção são apresentadas as principais conclusões da pesquisa, assim como recomen-
dações para a gestão corporativa das empresas siderúrgicas brasileiras e estratégia governamen-
tal. Objetiva-se contribuir para o aumento da competitividade da indústria siderúrgica brasileira 
nos próximos anos.

6.1 Discussão dos resultados

O objetivo da pesquisa foi analisar algumas questões relacionadas à competitividade da 
indústria siderúrgica no Brasil entre 2003 e 2014 e o papel das capacidades tecnológicas inova-
doras. Inicialmente, foram identificados níveis e padrões de acumulação de capacidades tecno-
lógicas de parte das empresas que compõem a indústria brasileira de siderurgia. Em seguida, 
analisou-se o uso de diferentes mecanismos de aprendizagem e como estes afetaram os níveis 
e padrões de acumulação de capacidades tecnológicas. Por último, testou-se quais foram os re-
sultados gerados pela acumulação de capacidades tecnológicas por meio de impactos sobre o 
desempenho competitivo das empresas (considerados nesta pesquisa como produtividade do 
trabalho e inserção internacional). Estas três etapas buscaram analisar não apenas diferenças e 
semelhanças entre as empresas pesquisadas de siderurgia, como também duas áreas tecnoló-
gicas distintas dentro das próprias empresas: processo e organização da produção e atividades 
centradas em produto.

A pesquisa contou com evidências primárias obtidas por meio de entrevistas e aplicações 
de questionários com diretores e gestores de empresas siderúrgicas e a realização de um wor-
kshop com vários agentes da indústria (empresários, fornecedores, consultores, pesquisadores 
de institutos de pesquisas e universidades, e representantes de órgãos governamentais). Foram 
analisadas evidências qualitativas e evidências quantitativas por meio de testes estatísticos. A 
pesquisa contou com a adesão de nove empresas de siderurgia, que representaram mais de 90% 
da indústria no país.

Levando em consideração a relevância da indústria siderúrgica para o Brasil (emprega mais 
de 120 mil pessoas, representa em torno de 4% do PIB do país e aproximadamente 8% das ex-
portações) é possível afirmar que esse processo tem impactos positivos também no aumento da 
capacidade tecnológica da indústria brasileira como um todo. Embora seja uma indústria consi-
derada madura tecnologicamente, é importante ressaltar que, mesmo diante de uma conjuntura 
econômica desfavorável, essa indústria manteve (e em alguns casos elevou) a sua capacidade 
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tecnológica no Brasil. Os resultados encontrados são identificados a seguir, em três categorias 
distintas.

Algumas ações de políticas públicas ou empresariais não geram os efeitos desejados por 
incorporarem conceitos estreitos ou limitados de tecnologia e inovação. Sendo assim, torna-se 
necessário levar em consideração os seguintes pontos:

• A tecnologia não é somente maquinaria ou equipamentos, muito menos apenas insta-
lações físicas e laboratórios. Embora essa associação seja comum, sabe-se que em mui-
tos casos a mera aquisição de equipamentos mais modernos não implica necessaria-
mente avanços. Equipamentos tecnologicamente avançados exigem conhecimentos 
de capital humano qualificado e especializado para serem operados. Exigem também 
um sistema organizacional capaz de integrar as diversas especialidades profissionais 
e as instalações físicas num uso eficiente da tecnologia e sua posterior adaptação e 
aprimoramento.

• Assim como a tecnologia, a inovação também deve ser compreendida de maneira 
abrangente, ou seja, muito além do tradicional high-end à base de P&D. Inovação tam-
bém envolve um contínuo de atividades que varia desde a imitação duplicativa, em 
vários níveis de modificações com base de engenharia (como é típico das indústrias 
alemãs de máquinas, líderes globais em diversos segmentos), até os mais avançados 
níveis de P&D. A visão limitada de inovação, incorporada em diferentes estratégias 
empresariais e de políticas governamentais, ignora o papel das atividades inovadoras 
básicas, que são, em muitos casos, pré-condições para o engajamento em atividades 
inovadoras mais sofisticadas.

• Essa perspectiva abrangente é de fundamental importância para compreendermos a 
dinâmica do processo de inovação, particularmente no contexto de economias em de-
senvolvimento, como a do Brasil. Nesse caso, a maioria das empresas ainda se encontra 
no processo de evoluir de níveis de capacidade de produção para níveis progressivos 
de capacidades tecnológicas inovadoras, especialmente de níveis básicos para níveis 
superiores.

• A capacidade tecnológica é um conjunto ou estoque de recursos à base de conheci-
mento que permite às empresas realizar tanto as atividades de produção ou operacio-
nais quanto as de inovação. Enquanto as capacidades de produção estão relacionadas 
a atividades de uso/operação de tecnologias e de sistemas de produção existentes, 
a capacidade inovadora permite realizar modificações em tecnologias existentes ou 
mesmo gerar novas tecnologias.

• A distinção entre os dois tipos de capacidades tecnológicas é essencial para melhor 
entender o desempenho competitivo de uma empresa e de uma indústria. É possível 
produzir milhões de toneladas de determinado produto com alta eficiência sem, no 
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entanto, ter capacidade para realizar mudanças no seu processo produtivo. Nesse caso, 
uma empresa pode ter capacidade tecnológica de produção avançada sem ter nenhu-
ma capacidade tecnológica de inovação.

• As capacidades tecnológicas são elementos importantes para compreender o desem-
penho competitivo de uma empresa ou indústria. Maior capacidade tecnológica de 
produção pode permitir ganhos no desempenho técnico de uma empresa, enquanto 
maior capacidade tecnológica inovadora pode permitir a criação de tecnologias que 
são mais difíceis de serem copiadas ou mesmo criar oportunidades de entrada em no-
vos segmentos de mercado. Assim, ambos os tipos de capacidades tecnológicas devem 
ser nutridos em nível da empresa, embora requeiram estratégias diferenciadas.

• Foram identificadas pela pesquisa significativas diferenças entre as empresas da indús-
tria siderúrgica no Brasil. Mais especificamente, foram encontradas diferenças não só 
entre as empresas, mas também dentro delas (em relação às suas áreas tecnológicas). 
Na área de processo e organização da produção, para o último triênio analisado, nove 
empresas haviam acumulado nível de capacidade de produção e de inovação básico 
e intermediário. Dessas nove empresas, cinco acumularam também nível de capacida-
de inovadora e nenhuma delas acumulou nível de capacidade inovadora de liderança 
mundial. Na área de atividades centradas em produto, para o último triênio analisado, 
nove empresas haviam acumulado nível de capacidade de produção e de inovação 
básico, com oito destas acumulando nível de capacidade inovadora intermediária, seis 
acumulando nível de capacidade inovadora avançada e nenhuma acumulando nível 
de capacidade inovadora de liderança mundial.

• Para a área de processo e organização da produção houve, de maneira geral, ampliação 
de capacidade produtiva, aquisição de novos equipamentos e atualização tecnológica 
como tentativa de manter a competitividade diante de um cenário de retração de de-
manda interna e entrada crescente de produtos importados (principalmente da China). 
Embora o período analisado pela pesquisa (2003 a 2014) seja relativamente curto para 
abarcar grandes mudanças tecnológicas para uma indústria tecnologicamente madura 
como a siderúrgica, percebeu-se que, na área de processo e organização da produção, 
algumas empresas conseguiram elevar seu nível de capacidade tecnológica. 

• Na área de atividades centradas em produto, todas as empresas da amostra se mantive-
ram com seus níveis de acumulação de capacidade tecnológica estáveis. Para essa área, 
o curto período analisado (2003-2014) evidenciou engajamento em atividades que já 
eram realizadas pelas empresas. A manutenção do nível de capacidade tecnológica 
para as empresas da amostra, na área de atividades centradas em produto, não foi in-
dicativo de ausência de investimentos em atividades inovadoras, mas sim de que esses 
investimentos, por razões distintas, foram insuficientes para fazer com que as empresas 
acumulassem nível de capacidade tecnológica. Para a área de atividades centradas em 
produto, houve, de maneira geral, ampliação do portfólio de produtos comercializados 



118

Discussão e Recomendações

pelas empresas e tentativa de realizar melhorias em aços desenvolvidos por empresas 
concorrentes nacionais e internacionais.

Além dos níveis de capacidade tecnológicos, as empresas foram analisadas em grupos for-
mados por empresas com mesma trajetória de evolução de capacidades tecnológicas ou pa-
drões de acumulação tecnológica. A análise por padrões revelou que o acúmulo de capacidade 
de nível de capacidade tecnológica ficou restrito a apenas um grupo de empresas da amostra da 
pesquisa, que alcançou nível de inovação intermediário a partir do nível de capacidade inovado-
ra básico na função processo e organização da produção. 

• Embora a indústria brasileira de siderurgia tenha acumulado níveis de capacidades tec-
nológicas avançados nas áreas de processo e organização da produção e de atividades 
centradas em produto, observa-se distância relevante em relação ao desenvolvimento 
produtivo das empresas líderes mundiais. Essa configuração do setor no Brasil permitiu 
obter bons níveis de faturamento até há alguns anos, mas percebe-se que o enfraque-
cimento da demanda interna não foi compensado por iniciativas de exportação. A ra-
zão é que grande parte da indústria nacional não consegue competir em preço com o 
aço produzido por outros países do mundo.

• Reconhece-se, no entanto, que existem cenários promissores relacionados a investi-
mentos e demanda por infraestrutura urbana. O Brasil ainda tem baixo consumo per 
capita de aço e, com a recuperação econômica do país, pode haver aumento expressivo 
de demanda por aço.

• Há esforços ainda muito incipientes por parte das empresas brasileiras de siderurgia de 
diversificação para outras atividades industriais que sejam novas para o Brasil. 

• De forma semelhante, também não se verifica grande engajamento em atividades com 
maior valor agregado, como de serviços, construção e trading. Companhias siderúrgi-
cas de liderança mundial na Ásia, por exemplo, têm diminuído a participação do aço na 
sua receita total com vendas, numa tentativa de reduzir a dependência de apenas um 
produto e diversificar para áreas em que a conjuntura atual esteja mais favorável.  

• A persistência na inserção internacional por parte das empresas brasileiras de siderur-
gia deve ser aprofundada e perseguida especialmente para mercados como os Estados 
Unidos e União Europeia. Sabe-se que a indústria atualmente vive uma realidade de 
superprodução, principalmente depois da expansão do parque produtivo da China. 
Ainda assim, a inserção nas cadeias globais de valor confere às empresas maior grau de 
competitividade. A exposição à competição global pode ajudar as empresas brasileiras 
a enfrentar eventuais diminuições da demanda interna, assim como fomentar o acú-
mulo de capacidades inovadoras tanto para novos processos produtivos quanto novos 
produtos, mais próximo das que já foi alcançado pelos líderes globais. 
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Existem aspectos a serem considerados também acerca da natureza colaborativa e sistê-
mica da capacidade tecnológica, da inovação e da aprendizagem tecnológica e da formação 
diferenciada de capital humano. Em relação às fontes usadas para o desenvolvimento das capa-
cidades tecnológicas, denominados anteriormente como mecanismos de aprendizagem intra e 
interorganizacionais, outros resultados foram encontrados. Inicialmente, deve-se lembrar que os 
mecanismos intraorganizacionais correspondem a esforços internos das empresas para aprendi-
zagem e são divididos em integração, compartilhamento, criação e codificação de conhecimen-
to. Já os mecanismos interorganizacionais correspondem a esforços para aprendizagem das em-
presas com outras organizações (universidades e institutos de pesquisa locais e internacionais, 
fornecedores, clientes, consultorias e competidoras) e podem ser divididos em aprendizado com 
usuários líderes, aquisição de conhecimento, assistência técnica, contratação de profissionais, 
diferentes formas de ensino, pesquisa e desenvolvimento e treinamento. Tanto os mecanismos 
intraorganizacionais quanto os interorganizacionais também foram avaliados pelos resultados 
que geraram para essas empresas, divididos em: informações técnicas sobre processos ou pro-
dutos, melhorias em processos ou produtos, criação de novos processos ou produtos, criação de 
novos conhecimentos científicos e patentes. Os resultados da pesquisa para esse tema podem 
ser resumidos nos tópicos a seguir:

• A nossa pesquisa corrobora a ideia de que se foi o tempo em que as empresas eram 
autossuficientes em capacidades tecnológicas e realizavam atividades inovadoras de 
forma individual. Segundo a pesquisa, grande parte das capacidades tecnológicas ino-
vadoras é acumulada por meio de parcerias com universidades e institutos de pesquisa 
locais, e consultores e agentes ao longo da cadeia produtiva (fornecedores e clientes). 
Empresas que acumularam níveis mais avançados de capacidades tecnológicas têm 
sido mais proativas no estabelecimento de vários arranjos colaborativos com esses ti-
pos de parceiros para a realização de atividades inovadoras. No caso da área de proces-
so e organização da produção, por exemplo, percebe-se que esse tipo de engajamento 
em parcerias está relacionado com o aumento da capacidade inovadora de parte das 
empresas.

• A distribuição das capacidades tecnológicas para além dos muros das empresas, assim 
como o envolvimento de parceiros externos no processo de inovação, é irreversível e 
confirmam a fragmentação das atividades inovadoras.

• Isso impõe novos desafios aos gestores, que precisam diariamente criar mecanismos 
de interface com parceiros diversos e aprimorar suas práticas de coordenação e inte-
gração de conhecimentos externos, vindos de parceiros distintos, para a eficácia de seu 
processo de inovação.

• Por sua vez, a gestão dos mecanismos de aprendizagem cada vez mais demanda dos 
gestores desenvolvimento de capacidades gerenciais para interagir com uma gama 
vasta de parceiros não só em nível local, mas especialmente em nível internacional para 
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empresas que precisam sustentar ou alcançar níveis de capacidades tecnológicas de 
classe mundial.

• Ações para aumentar e melhorar a oferta de recursos humanos, criando massa crítica 
altamente qualificada, são necessárias para atingir objetivos de inovação na indústria 
siderúrgica. É importante que o ensino superior público e privado e o sistema de treina-
mento dentro das empresas forneçam conhecimentos e habilidades apropriados para 
o alinhamento com novas capacidades inovadoras necessárias à diversificação indus-
trial.

• É importante fazer distinção entre capital humano relacionado a uma tecnologia exis-
tente, cujo mindset vem sendo preparado desde os bancos das universidades e apro-
fundado pelas empresas, e capital humano para se engajar em atividades tecnológicas 
novas para a indústria e para o país, com a consequente diversificação industrial. É pre-
ciso que as empresas, em sintonia com as universidades, se engajem na preparação 
desses diferentes tipos de capital humano.

• Assim como foram encontrados diferentes níveis de capacidade e padrões de acumu-
lação tecnológica para as empresas de siderurgia estudadas nessa pesquisa, foram en-
contradas diferenças também em relação às fontes usadas para o desenvolvimento das 
capacidades tecnológicas. Tanto para a área de processo e organização da produção 
quanto para a área de atividades centradas em produto, percebeu-se que os mecanis-
mos intraorganizacionais, aqueles realizados internamente nas empresas, estão alta-
mente correlacionados com o nível de capacidade tecnológico das empresas.

• Para as duas funções, concluiu-se que as empresas no Padrão 3, que possuem capaci-
dade tecnológica inovadora avançada em todo o período analisado, são aquelas que 
mais fazem uso dos mecanismos intraorganizacionais e que possuem maiores frequên-
cias de resultados por esse uso. Ou seja, a maior frequência de parcerias realizadas pa-
rece estar diretamente correlacionada com maiores níveis de capacidade tecnológica. 

• Na área de processo e organização da produção foram relatados na pesquisa de cam-
po atividades importantes com todos os tipos de parceiros, quase sempre objetivando 
redução de custos de produção e energéticos ou otimização do processo produtivo. 
Concluiu-se também que o engajamento das empresas do Padrão 1 da área de pro-
cesso e organização da produção em parcerias está relacionado com seu acúmulo de 
nível de capacidade inovadora básico para intermediário. No entanto, não há parceiros, 
mecanismos e resultados que expliquem mais os níveis de capacidade tecnológica das 
empresas do que os demais – todos estão correlacionados com mesma frequência a 
esses níveis.

• Na área de atividades centradas em produto, os resultados para uso de mecanismos 
interorganizacionais não se mostrou correlacionado, na grande maioria dos casos, com 
os níveis de capacidade das empresas – seja para parceiros, mecanismos ou resultados 
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das parcerias. Concluiu-se que, para essas atividades, as empresas brasileiras de siderur-
gia se mostraram muito mais engajadas em iniciativas individuais do que em parcerias, 
muito porque as capacidades para avanços nessa área estão mais restritas às empresas 
e há um receio em compartilhar a expertise com parceiros.

A pesquisa demonstrou que a acumulação de capacidades tecnológicas pelas empresas 
siderúrgicas no Brasil é uma tarefa crítica para a obtenção de maiores níveis de competitividade. 
Embora a indústria brasileira não esteja na fronteira tecnológica mundial, percebem-se os esfor-
ços existentes para a acumulação de capacidades tecnológicas inovadoras. Essa acumulação, 
por sua vez, é complexa e tem custo elevado, o que demanda das firmas um esforço deliberado 
para usar com mais intensidade os mecanismos de aprendizagem intra e interorganizacionais. 
O engajamento em atividades inovadoras mais complexas tem uma efetiva correlação com a 
competitividade das empresas da indústria siderúrgica do Brasil. 

As próximas subseções destacam alguns insights de recomendações de estratégias empre-
sariais e de políticas públicas para o aprofundamento da acumulação de capacidades tecnológi-
cas das empresas de siderurgia no Brasil.

• Como se sabe, a indústria siderúrgica no Brasil foi deliberadamente desenvolvida pelo 
Estado como parte do processo de industrialização do país. Depois de um intervalo 
de relativa ausência de políticas industriais no final da década de 1980 e durante a de 
1990, algumas políticas industriais foram implementadas no Brasil nos últimos anos. 
Os objetivos gerais destas políticas eram os de fortalecer e expandir a base industrial 
nacional por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas, focando no 
estímulo à inovação e à produção nacional para alavancar a competitividade. São elas: 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE, 2004-2008), Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP, 2008-2010) e o Plano Brasil Maior (PBM, 2011-2014). 
Essas políticas apresentavam algumas especificidades. Por exemplo, a PITCE propunha 
um foco maior em opções estratégicas (semicondutores, software, bens de capital e 
fármacos) e atividades portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia biomassa/
energia renováveis). Já a PDP e o PBM envolviam um conjunto muito amplo de seto-
res industriais subdivididos em programas e blocos mais específicos. O que se verifica 
em todas essas políticas industriais é que as ações se voltaram muito mais para instru-
mentos de financiamento e incentivos fiscais para expansão produtiva do que para a 
inovação. As medidas voltadas à inovação se concentraram na criação de mecanismos 
de financiamento público, principalmente por meio do BNDES e da Finep, e de incen-
tivos fiscais. Verificou-se também a implementação de instrumentos de proteção do 
mercado doméstico para alguns setores específicos (por exemplo, reforço de políticas 
de conteúdo local em alguns setores industriais, proteções tarifárias de importação) e 
metas de curto prazo incompatíveis com melhor avaliação de uma política industrial. 
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Até mesmo a PITCE, que na teoria se voltava para setores considerados estratégicos, na 
prática resultou mais em conjuntos abrangentes de iniciativas com forte predomínio 
de ações horizontais.

• Particularmente para a indústria siderúrgica, a PDP e o PBM explicitaram metas e ob-
jetivos específicos. A PDP tinha como objetivo para a indústria siderúrgica a liderança 
competitiva por meio da ampliação do porte empresarial, aumento da capacitação tec-
nológica e fortalecimento das redes logísticas e de fornecimento de insumos. Fixou-se 
como objetivo que o Brasil se mantivesse entre os cinco maiores produtores mundiais 
do segmento, além de aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento 
para 2% das vendas médias. Já o PBM visou ampliar a demanda brasileira por metais 
nacionais, adensar a cadeia metalúrgica, elevar sua competitividade e promover o de-
senvolvimento tecnológico e a inovação. Para isso, sugeriu-se instituir/ampliar regra de 
conteúdo nacional para que os metais fabricados no país fossem contemplados nos re-
gimes especiais dos setores automotivo, de petróleo e gás, naval e de energia elétrica, 
além das obras de infraestrutura com incentivos ou financiamentos públicos; mapear 
fornecedores de bens e serviços nacionais e internacionais; e viabilizar o financiamento 
de diferentes projetos dentro do âmbito do Projeto da Siderurgia (PJSD). Na prática, no 
entanto, mais uma vez o PBM expandiu linhas de crédito e incentivos para inovação por 
intermédio do BNDES e da Finep. Mesmo essas propostas não chegaram a ser consoli-
dadas e foram descontinuadas com o fim do PBM em 2014. Deve-se chamar atenção, 
neste caso, para a necessidade de continuidade e de um horizonte de longo prazo no 
desenho de políticas industriais voltadas à inovação.

• Verificou-se no workshop e nas entrevistas de campo com representantes de empresas 
de siderurgia, realizados por esta pesquisa, que a oferta de linhas de créditos para o 
investimento produtivo, principalmente do BNDES, não se constitui hoje um problema 
para o setor no Brasil. O que se verifica é a dificuldade de captação de recursos desti-
nados exclusivamente à inovação por parte de uma gama maior de empresas. Por um 
lado, faltam, às linhas de créditos para inovação disponíveis, processos mais ágeis e 
menos burocráticos. Devido às exigências financeiras, estes recursos estão disponíveis 
com maior facilidade apenas para empresas de grande porte e sua obtenção envolve 
detalhes técnicos que muitas vezes inibem a sua procura. Por outro lado, faltam às em-
presas conhecimento e organização na captação de recursos financeiros para inovação. 
Nesse aspecto, parece essencial uma maior simplificação e divulgação do acesso ao 
financiamento público existente destinado à inovação.

• Tanto a indústria quanto as políticas não têm realizado ações explícitas de desenvol-
vimento de fornecedores locais, particularmente de médias e pequenas empresas em 
ascensão tecnológica e com potencial para ingresso no mercado internacional. Tais 
empresas, tanto originadas dos grandes grupos existentes quanto startups provenien-



123

Acumulação de Capacidades Tecnológicas e Fortalecimento da Competitividade Industrial no Brasil

tes de empreendedores individuais, poderiam ter um papel importante no processo de 
diversificação industrial, assim como na sustentação de capacidades inovadoras.

• As políticas públicas para inovação precisam balancear a sua ênfase entre os incen-
tivos a atividade de P&D nas universidades e institutos de pesquisa, por um lado, e 
nas empresas (não apenas grandes, mas também nas médias e pequenas, incluindo 
fornecedores), por outro. Embora tenham sido criados alguns mecanismos de financia-
mento público para projetos de pesquisa aplicada envolvendo empresas e institutos 
de pesquisa e universidades (como é o caso da Funtec, do BNDES), as interações entre 
essas organizações devem ser ampliadas. Além disso, as universidades devem ir além 
da ciência e fortalecer as parcerias com as empresas para que saibam o que estas estão 
demandando.

• A busca por uma política pública de inovação em uma perspectiva colaborativa e sis-
têmica não significa, no entanto, uma postura protecionista exacerbada. Não basta re-
duzir o custo e o risco para inovar, é preciso também tornar a inovação um imperativo 
para as empresas. Nesse sentido, a pressão competitiva dos rivais é uma das principais 
ferramentas de incentivo à inovação no âmbito empresarial. Restrições às importa-
ções, por exemplo, dificultam o processo de aprendizagem e ACT dentro das empresas. 
Desse modo, por um lado, é preciso expô-las à competição internacional. Por outro, 
também é necessário dar a essas empresas condições de competitividade similares aos 
seus pares de outros países. Especificamente com relação ao setor siderúrgico, o Insti-
tuto Aço Brasil compartilhou dois estudos que demonstram que os custos financeiros 
e tributários são mais pesados para as empresas brasileiras do que para os seus com-
petidores em outros países. Ademais, essa constatação é confirmada para a economia 
brasileira em geral por indicadores como o Índice de Competitividade Global e o Doing 
Business, que deixam claro que as empresas brasileiras são penalizadas, entre outras 
coisas, por um ambiente de negócios hostil, por um ambiente macroeconômico inade-
quado e pela infraestrutura precária. Então, o desafio em termos de política pública é 
caminhar na direção de reformas que melhorem as condições de competitividade de 
nossa economia, e que, ao mesmo tempo, gradativamente nos exponha à competição 
internacional.

• A despeito das dificuldades de se avaliar uma política industrial, a aferição constante 
dos resultados de políticas públicas é essencial para o seu aperfeiçoamento. No Brasil, 
alguns estudos têm buscado a avaliação de políticas públicas, principalmente no que 
se refere à inovação. Essa avaliação ocorre em termos do impacto de uma dada política 
sobre a produtividade das empresas e seus gastos com inovação. No país, percebe-se 
que, em geral, essas avaliações carecem de uma elaboração baseada em evidências co-
letadas diretamente do setor produtivo a que se referem. A questão relevante é se ater 
a um diagnóstico crível das necessidades e das demandas do setor. Um estudo voltado 
para dentro de uma indústria específica (como a siderúrgica) e, mais ainda, atinente a 
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suas áreas tecnológicas (sua cadeia produtiva, por conseguinte) pode fornecer uma 
perspectiva mais pormenorizada das necessidades, bem como contribuir para a racio-
nalização de mecanismos de monitoramento e avaliação de políticas públicas.

As últimas conclusões deste trabalho ficam a cargo dos impactos da acumulação de ca-
pacidades tecnológicas na competitividade da indústria siderúrgica brasileira. O desempenho 
competitivo da indústria, medido por meio de indicadores de produtividade do trabalho e pro-
porção das receitas obtidas com exportação, pode ser resumido nos tópicos a seguir:

• De maneira geral, para as duas áreas tecnológicas, percebeu-se que as variáveis de 
produtividade do trabalho e proporção das receitas obtidas com exportação estavam 
correlacionadas com o nível de capacidade tecnológica das empresas na amostra da 
pesquisa.

• Para a área de processo e organização da produção, percebe-se que à medida em que a 
capacidade tecnológica das empresas aumenta, aumenta também a sua produtividade 
do trabalho. Para as empresas com menor nível de capacidade tecnológica a produti-
vidade do trabalho média é de R$ 491.983,84, enquanto para as empresas com maior 
nível de capacidade tecnológica é de R$ 758.825,01.

• Ainda para a área de processo e organização da produção, o resultado encontrado para 
produtividade é semelhante: enquanto as empresas com menor nível de capacidade 
tecnológica obtêm pouco menos de 3% de sua receita com exportações, as empre-
sas com níveis tecnológicos maiores apresentam média superior aos 20%. Em outras 
palavras, quanto maior o nível de capacidade tecnológico, maior o nível de inserção 
externa.

• Para a área de atividades centradas em produto os resultados para produtividade do 
trabalho são ainda mais contundentes: o maior nível tecnológico das empresas no Pa-
drão 3 está correlacionado com uma produtividade do trabalho praticamente três ve-
zes maior do que o encontrado para as empresas de Padrão 1 e 2 (R$ 938.806,39 contra 
R$ 339.823,41).

• Em relação à proporção das receitas obtidas com exportação na área de atividades cen-
tradas em produto, os resultados são muito semelhantes aos encontrados para a área 
de processo e organização da produção: empresas com maior nível de capacidade tec-
nológica são também aquelas que têm maior proporção das suas receitas obtidas com 
exportação (2,7% em comparação com 23,1%).
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6.2 Limitações e recomendações para próximas pesquisas

Apesar dos seus méritos, essa pesquisa apresenta também algumas limitações. Primeira-
mente, não foram examinadas todas as empresas da indústria siderúrgica brasileira e sabe-se 
que, mesmo para aquelas que foram examinadas pela pesquisa, existem diferenças entre as suas 
diferentes unidades fabris. Dessa maneira, os resultados estatísticos devem ser sempre analisa-
dos com cautela, com a necessidade de sempre observar a correlação e não a causalidade das 
variáveis.

Além disso, a pesquisa focou nos últimos 12 anos, enquanto uma melhor observação da 
trajetória ou de um padrão de acumulação de capacidades tecnológicas requer um período 
maior, já que se trata de um processo longo e histórico, como mencionado no background da 
indústria siderúrgica na subseção 4.3. O pequeno tempo de análise dessa indústria foi um dos 
motivos pelos quais a maioria dos padrões de acumulação de capacidades tecnológicas para as 
empresas brasileiras de siderurgia se manteve estável. Com um período de análise maior, mui-
to provavelmente as trajetórias encontradas teriam sido distintas. Por fim, embora tenham sido 
realizadas entrevistas como forma de ampliar os resultados estatísticos obtidos, não se pode 
afirmar que essas empresas foram profundamente estudadas, visto que foi realizada apenas uma 
entrevista com cada uma delas.

Sugere-se para pesquisas futuras um acompanhamento das trajetórias de acumulação de 
capacidades tecnológicas das empresas de siderurgia do Brasil por um período maior, de manei-
ra a incorporar maiores alterações em suas trajetórias de aprendizagem. Além disso, a mesma 
estratégia empírica pode ser utilizada para analisar outras indústrias que não a siderúrgica, de 
forma a encontrar quais seriam as relações existentes entre processos de aprendizagem, capaci-
dade inovadora e desempenho competitivo. 
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