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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo principal analisar a forma como se dá a gestão de 
inovação no setor de Manutenção da Aciaria ArcelorMittal Monlevade. A inovação é 
considerada elemento principal para uma gestão estratégica eficaz das 
organizações. Tem ganhado espaço em todos os segmentos organizacionais, sejam 
eles tradicionais ou não. Nesse contexto, surge a manutenção em área de 
Siderurgia, marcada por modelos tradicionais e clássicos de manutenção. Decorre 
daí a necessidade de promover a inovação em manutenção, a partir da busca da 
alta disponibilidade e da manutenção dos equipamentos, propiciando à organização 
ter alta competitividade. Esta dissertação baseia-se no modelo de Tidd, Bessant e 
Pavitt (2008). Quanto aos meios, realizou-se um estudo de caso do tipo qualitativo, 
bem como uma pesquisa quantitativa, em duas etapas: a primeira, consistiu na 
aplicação do questionário de avaliação das cinco dimensões da inovação. A 
segunda, após o recebimento de todos os primeiros questionários preenchidos, 
procedeu-se à aplicação do segundo questionário, para obter os dados dos 
entrevistados. Observou-se que 100% dos entrevistados são do sexo masculino e 
que existe um gap de mais de dez anos sem contratação. Entre os diversos 
resultados alcançados, observou-se que a organização se destaca por aprender 
com seus erros. Porém, na dimensão organizacional, recebeu sua pior pontuação. 
Destacam-se também melhorias nas cinco dimensões nas áreas de Inovação e de 
Manutenção de aciaria da ArcelorMittal Monlevade. Foi possível inferir que a 
organização caracteriza-se como inovadora na área de Aprendizagem. 
 

 

Palavras-chave: Gestão da Inovação. Inovação na Área de Manutenção, 

Manutenção, Siderurgia, Aciaria. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to analyze how  innovation management takes 
place in the maintenance sector of ArcelorMittal Monlevade, a steelworks company. 
Innovation is now considered a key element for an effective strategic management of 
organizations, and it has gained ground in all organizational segments, whether 
traditional or not. In this context, there is maintenance in the  steel sector, which is 
marked by models of both traditional and classic maintenance. Thus, there comes a 
need for innovation in maintaining the pursuit of high availability and equipment 
maintainability, which provides the organization with high competitiveness. Tidd, 
Bessant and Pavitt (2008)'s model served as a basis for the dissertation.  As for the 
means, it was a case study of qualitative approach and a quantitative research, done 
in two steps: first, a questionnaire assessment on the five dimensions of innovation 
was applied; and then after having received all respondents' completed 
questionnaires, we applied a second questionnaire to obtain data from the 
respondents. It was observed that 100% of respondents are males and also that 
there is a gap of over ten years without hiring.  Among  several achievements, it was 
noticed that the organization in question  is one that learns from its own mistakes. 
However, the organizational dimension was its worst score. In addition, there are 
improvements that stand out in the five dimensions, in the areas of innovation and 
steelmaking maintenance of ArcelorMittal Monlevade. It was possible to infer that the 
organization is a potential company, because they learn from their mistakes, that is, 
they innovate within the learning area. 
 

Keywords:: Innovation management. Innovation in the maintenance area. 

Maintenence. Steelworks. Steelworks company. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, em função das diversas mudanças que impactam as organizações, os 

empresários precisam reconfigurar sua atuação, de forma a responder, rapidamente 

a esse ambiente de riscos e incertezas. Dentre essas mudanças, destacam-se as 

tecnologias inovadoras, o aumento da complexidade dos sistemas e as exigências 

ambientais mais rigorosas. Para tanto, é importante que as empresas busquem a 

inovação para melhorar seu desempenho, conquistando e mantendo a 

competitividade. 

 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008) as grandes organizações, conscientes dessa 

necessidade, em escala mundial, adaptam seus processos produtivos à nova ordem 

gerencial, baseada na inovação. Em outros tempos, a principal preocupação era 

proporcionar um gerenciamento que resultasse na produção em larga escala a baixo 

custo operacional. Nos dias atuais, além desse paradigma, é necessário, muitas 

vezes, realizar negócios de valor e inovação sem precedentes. 

 

Para Terra (2007) as organizações podem inovar em vários segmentos, como 

processos, produtos, relacionamento com os clientes e com a comunidade e 

serviços prestados. A inovação não se limita, portanto, somente a processos 

estruturados, mas também a processos de manutenção de siderurgia.  

 

As empresas siderúrgicas, mais precisamente o setor de Manutenção, objeto de 

estudo deste trabalho, destacam-se devido ao grande potencial de inovação no 

processo de manutenção. O modelo clássico de manutenção, presente no ambiente 

siderúrgico, dificulta o processo de inovação, anteriormente voltado apenas para o 

desenvolvimento tecnológico e as grandes mudanças em equipamentos, com 

investimentos financeiros razoáveis e poucos investimentos financeiros em 

manutenção. A grande dificuldade apresentada nesse segmento prendia-se à 

pressão por disponibilizar equipamentos para altas produções de aço. Esse fato 

constitui-se no principal desafio para inovar no ambiente de manutenção de 

siderurgia. 
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No mercado, o setor siderúrgico se destaca por apresentar grande potencial de 

inovação, muito em função de situar-se em um mercado com altas expectativas de 

crescimento, nacional e internacionalmente, e clientes cada vez mais exigentes. 

Essas circunstâncias forçam as empresas a adotarem inovações em sua forma de 

trabalhar e planejar, ancorando-se em novas tecnologias, com o objetivo de obter 

vantagem competitiva. É neste contexto que se destaca a importância de a 

manutenção corresponder às crescentes e altas exigências do mercado. 

 

Neste setor, dentre as funções administrativas e operacionais uma das mais 

importantes é a manutenção, responsável pelo funcionamento dos equipamentos e 

pela constante melhoria da infraestrutura produtiva de uma organização, deixando-a 

em perfeito estado operacional. Segundo Fuentes (2006), recentemente vários 

pesquisadores têm estudado a importância da manutenção na estrutura estratégica 

das empresas.  

 

A função da manutenção é importante para alcançar o adequado posicionamento no 

conjunto das empresas concorrentes. O setor de Manutenção tem que entregar os 

serviços no tempo planejado, com a qualidade especificada. Ou seja, envolve a 

confiabilidade da disponibilidade dos equipamentos e a alta conservação dos 

equipamentos. Assim, é preciso valorizar a administração na área de Manutenção 

(Fuentes, 2006). 

 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar de que forma se dá a gestão de 

inovação no setor de Manutenção da Aciaria - ArcelorMittal Monlevade (MG). A 

aciaria é setor de produção de aço na usina, responsável pelo tratamento do ferro-

gusa vindo do alto-forno. Este produto é encaminhado à aciaria, para ser 

transformado em aço, de acordo com as exigências de cada cliente. Para se ter 

controle sobre o aço que é produzido, existem sistemas que controlam o peso da 

gusa na panela enfornado, a quantidade de oxigênio soprado por corrida, os tipos de 

fundentes colocados na hora do sopro e a temperatura do aço. O setor de 

Manutenção é responsável pela disponibilidade de cada equipamento na aciaria. Tal 

setor é que constitui o tema de estudo desta dissertação. 
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Para a realização deste trabalho, realizou-se uma pesquisa descritiva de natureza 

quantitativa via estudo de caso, buscando investigar a percepção dos funcionários 

do setor de Manutenção de aciaria da ArcelorMittal Monlevade, a qual foi aplicada a 

funcionários de nível técnico, auxiliares técnicos, coordenadores técnicos e técnicos 

assistentes de manutenção da aciaria. 

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta Introdução, que 

contém a contextualização, a problemática, os objetivos e a justificativa do estudo. 

 

N segundo capítulo aborda-se o referencial teórico, em que se busca apresentar os 

conceitos de inovação e competitividade, as formas de inovação, medindo e 

avaliando o desempenho da inovação, as principais concepções de manutenção, os 

tipos de inovação na área de Manutenção e as contribuições para pesquisa. 

 

No terceiro capítulo promove-se a caracterização da empresa.  

 

O quarto capitulo discorre-se sobre a metodologia utilizada na dissertação e 

descreve-se a caracterização da pesquisa, a unidade de análise e a de observação, 

os procedimentos para a coleta de dados e a estratégia de análise de conteúdo e de 

tratamento de dados. 

 

No quinto capítulo, procede-se à apresentação e análise dos resultados, envolvendo 

a caracterização da empresa, a contextualização histórica da siderurgia, a siderurgia 

no Brasil, o histórico da manutenção, a apresentação e discussão dos resultados da 

etapa quantitativa e a caracterização dos entrevistados na pesquisa. 

 

No sexto capítulo, formulam-se as conclusões e recomendações da pesquisa, 

discutindo-se suas limitações, contribuições e sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.1 Histórico da manutenção 

 

A manutenção acompanhou a evolução técnico-industrial da humanidade e evoluiu 

de acordo com as mudanças e a necessidade de mercado. No final do século XIX, 

com a mecanização das indústrias, surgiu a necessidade das primeiras intervenções 
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nos equipamentos. Até 1914 a manutenção era deixada para segundo plano, ou 

sendo executada pelos funcionários da operação. 

 

Segundo Moreira Neto (2011), quando Ford iniciou a produção em série as fábricas 

passaram a estabelecer programas mínimos de produção. Em virtude disso, passou-

se a perceber a necessidade de montar equipes de manutenção que pudessem 

efetuar reparos em máquinas operatrizes em tempo hábil. Assim é que nasceu o 

setor de Manutenção, subordinado ao de Operação, com um objetivo simples: 

executar a manutenção corretiva. 

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se necessário executar uma produção 

mais hábil e, ao mesmo tempo, mais confiável do que as intervenções corretivas que 

ocorrem após a ocorrência ou de falha ou de quebra do equipamento (Moreira Neto, 

2011). Surgia a manutenção preventiva, não só para corrigir as falhas como também 

para evitá-las. Este momento caracterizou-se como o marco para o início da 

evolução da manutenção, que se tornou tão importante quanto a operação. 

 

Depois da década de 1950, surgiu uma evolução na manutenção, assumindo a 

forma preventiva, baseada na estatística (tempo ou horas trabalhadas). Tavares 

(1999) e Moreira Neto (2011) observam que o tempo gasto para diagnosticar as 

falhas do equipamento era inferior ao da execução do reparo nele. Devido a essa 

demanda, os administradores das empresas resolveram montar e selecionar 

equipes de especialistas para compor um órgão de assessoramento, denominado 

"Engenharia de Manutenção", cuja função era planejar e controlar a manutenção 

preventiva e analisar as causas e os efeitos dos defeitos. 

 

Com o desenvolvimento da tecnologia, o fortalecimento das associações nacionais 

de manutenção e a sofisticação dos instrumentos de proteção e medição, a 

Engenharia de Manutenção desenvolveu critérios mais modernos de manutenção 

baseada em condições, unindo os sistemas automatizados de planejamento e de 

controle. Com isso, reduziram-se serviços burocráticos dos executantes de 

manutenção (Moreira Neto, 2011). 
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No início da década de 1970, a gestão da manutenção ficou conhecida como 

Terotecnologia. Segundo Moreira Neto (2011, p. 3), “técnica que propõe a 

capacidade de combinar os meios financeiros, estudos de confiabilidade, avaliações 

técnicas-econômicas e métodos de gestão, de modo a obter ciclos de vida dos 

equipamentos cada vez menos dispendiosos”.  

 

Essa nova postura da manutenção decorreu do novo cenário proporcionado por uma 

economia globalizada e altamente competitiva, em que as mudanças acontecem em 

alta velocidade. A manutenção tornou-se umas das atividades fundamentais do 

processo produtivo da organização, assumindo as funções de um agente proativo 

(Moreira Neto, 2011). 

 

Em 1970, os japoneses criaram a Total Productive Maintenance (TPM), ou 

Manutenção Produtiva Total, que segundo Moreira Neto (2011, p. 3) envolve "o ciclo 

produtivo ocioso da operação para execução de rotinas de manutenção permitindo o 

mantenedor fazer parte das análises da Engenharia de Manutenção”. 

 

Nos anos de 1980, com o desenvolvimento dos microcomputadores, a área de 

Manutenção desenvolveu seus próprios programas, melhorando o processo de 

informações e reduzindo o tempo para a análise de prioridades. 

 

No final da década de 1980, com a exigência do mercado por produtos e serviços de 

qualidade prestados aos consumidores, a manutenção tornou-se uma peça 

fundamental no desempenho dos equipamentos. Ou seja, passou a impactar 

diretamente o produto final.  

 

Em 1993, a área de Manutenção foi aceita pela International Organization for 

Standardization (ISO), tendo sido revisada a norma série 9000 para incluir a função 

de manutenção no processo de certificação, conferindo o reconhecimento da 

estrutura organizacional.  
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1.2 Problematização 

 

A vantagem competitiva das organizações pode advir de seu tamanho ou de seu 

patrimônio, entre outros fatores. Porém, hoje este cenário vem mudando 

gradativamente em favor das organizações que conseguem mobilizar o 

conhecimento e os avanços tecnológicos e que consigam conceber a criação de 

novidades em suas ofertas (produtos/serviços), bem como na forma como as criam 

e as lançam (Bessant, Tidd & Pavitt, 2008). 

 

Inovar é o desafio de qualquer empresa. Em um mercado cada vez mais 

competitivo, com consumidores muito exigentes e mudanças tecnológicas 

constantes, a gestão de inovação se torna indispensável. Ela é movida pela 

competência de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito delas. 

Mas não consiste apenas na abertura de novos mercados, compreendendo também 

novas formas de atender a mercados já estruturados e experientes. 

 

Segundo Bessant, Tidd e Pavitt (2008), lançar produtos novos nos mercados torna 

as empresas líderes de inovação. A inovação de processos desempenha importante 

papel estratégico na organização. Para eles, significa ser capaz de fazer algo que 

ninguém mais pode ou de fazer melhor do que os outros. Ter essa vantagem é que 

é importante. 

 

As empresas siderúrgicas, mais especificamente o setor de Manutenção de aciaria, 

que é o objeto de estudo deste trabalho, destacam-se nesse segmento em função 

do grande potencial de inovação, principalmente no que diz respeito aos processos 

de manutenção. O modelo atual de manutenção, presente no ambiente siderúrgico, 

dificulta o processo de inovação. Tal fato explica por que o conceito de inovação era 

associado somente à inovação de produto. 

 

A inovação no ambiente de manutenção siderúrgico se caracteriza, 

consideravelmente, por inovações incrementais e, algumas vezes, pelo surgimento 

de alguma inovação radical. Terra (2007) define inovação radical como iniciativas 

que criam mercados, proporcionando à empresa conquistar os clientes dos 
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concorrentes e gerar altas margens de lucros e posicionamento de sustentabilidade 

ao longo prazo. 

  

Para Bessant, Tidd e Pavitt (2008) a inovação incremental sugere ganhos 

cumulativos de eficiência maiores no longo prazo se comparada à inovação radical. 

A inovação incremental ocorre gradativamente, ao passo que a radical envolve a 

quebra de práticas ou a adoção de algo novo. 

 

Apesar de ser uma empresa de grande porte, não existe na ArcelorMittal Monlevade 

um processo de gestão que permita trabalhar a inovação na área de Manutenção de 

maneira mais efetiva e que ofereça melhores resultados gerenciais.  

 

De acordo com o cenário vivido atualmente pelas organizações modernas, todas as 

mudanças precisam de um bom gerenciamento em busca de ganhos de mercado. 

Essa busca constante por melhoria nos resultados pode ser desenvolvida pelo 

processo de inovação.  

 

A ArcelorMittal é uma  planta de última geração em equipamentos siderúrgicos, 

resultado de diversos planos de expansão e modernização. Sua produção é 

destinada ao mercado nacional, aos clientes internacionais e às trefilarias do Grupo 

ArcelorMittal.  

 

Neste contexto, a questão norteadora da pesquisa realizada é: De que forma se dá a 

gestão de inovação no setor de Manutenção da aciaria da ArcelorMittal Monlevade? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar de que forma se dá a gestão de inovação no setor de Manutenção da 

Aciaria-ArcelorMittal Monlevade. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as políticas e o processo de manutenção da aciaria da 

ArcelorMittal Monlevade; 

b) Identificar os principais fatores de inovação em manutenção, na percepção 

dos profissionais envolvidos na função manutenção; 

c) Identificar a existência de metodologias voltadas para o desenvolvimento 

de inovação em manutenção utilizadas na empresa; 

d) Identificar os principais fatores facilitadores e dificultadores para a inovação 

no setor. 

 

1.4 Justificativa 

 

A inovação é uma questão de conhecimento que contribui de diversas formas para a 

organização. Pesquisas sugerem que há grande correlação entre o desempenho 

mercadológico e a introdução de novos produtos. Produtos novos permitem captura 

e reter novas fatias de mercados e aumentar sua lucratividade (Bessant, Tidd& 

Pavitt, 2008). 

 

Na visão de Porter (1999), as empresas inovadoras são consideradas peças 

fundamentais ao desenvolvimento econômico de um país, em função tanto da 

rentabilidade quanto da natureza dos empregos que geram, na medida em que 

demandam pessoas qualificadas. 

 

O estudo da gestão da inovação em uma siderurgia na área de Manutenção da 

aciaria é importante, pois conhecer as práticas de inovação utilizadas na 

organização pode fazer uma grande diferença na elaboração de estratégia para a 

melhoria de seus produtos. 

 

Este estudo se justifica pela importância da gestão de inovação para a sobrevivência 

da empresa, em decorrência do ritmo de concorrência no mercado atual, já que o 

setor de Manutenção é uma das peças fundamentais no processo siderúrgico para a 

produção de aço.  
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As grandes empresas estão conscientes disso. Em escala mundial, elas adaptam 

seus processos produtivos à nova ordem gerencial, baseada na inovação. Se antes 

os administradores tinham como preocupação principal proporcionar gerenciamento 

que resultasse em produção em larga escala com baixo custo operacional, agora, 

além desse paradigma, tem sido necessário realizar negócios de valor e inovação 

sem precedentes (Bessant, Tidd & Pavitt, 2008). 

 

Como justificativa acadêmica, pode-se citar que esta dissertação poderá ser usada 

como referência e reforçar estudos anteriores sobre o tema proposto. Para o autor, 

proporcionará uma visão mais aprofundada sobre inovação em um setor de 

Manutenção. 

 

Sakar (2007) conceitua a gestão da inovação como o ato de fazer algo novo, de 

renovar ou de alterar. Significa ter novas ideias, a partir da criação de coisas ou da 

reorganização de outras já existentes, dando-lhes uma nova forma.  

 

Este trabalho se justifica também pela carência de estudos sobre inovação no 

ambiente siderúrgico, mais especificamente no setor de Manutenção.  

 

Para Bessant e Tidd (2009), ao observar a literatura, vale toda a criatividade 

possível para pôr o sistema de inovação em funcionamento, aproveitando a 

globalização para descentralizar linhas de produção, com o objetivo de reduzir 

custos, diminuir o tempo necessário para o desenvolvimento de novos equipamentos 

e facilitar a troca de conhecimentos diferentes e complementares. 

 

Segundo Terra (2007), a gestão da inovação é uma importante medida para a 

sobrevivência de qualquer empresa. Não se trata de uma simples opção, e, sim, de 

uma realidade imprescindível. Para competir de forma eficiente, empresa precisa 

aperfeiçoar e incorporar a inovação ao seu planejamento estratégico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Apresentam-se neste capítulo conceitos importantes para a pesquisa, principalmente 

aqueles relacionados à inovação no setor de Manutenção da aciaria: inovação e 

competitividade nas organizações; principais concepções de manutenção; inovação 

na área de Manutenção; e contribuição para a pesquisa.  

 

2.1 Inovação e competitividade nas organizações 

 

Inovar é o desafio de qualquer organização. Em um mercado em que a economia 

encontra-se cada vez mais globalizada e competitiva, os consumidores estão mais 

exigentes e as mudanças tecnológicas são constantes (Chibás, Pantaleon & Rocha, 

2013), a gestão da inovação torna-se fator de sobrevivência para as organizações 

em qualquer parte do mundo (Magalhães, 2007).  

 

Para Terra (2007), a gestão da inovação é uma importante medida para a 

sobrevivência de qualquer empresa. Não se trata de uma simples opção, e, sim, de 

uma realidade imprescindível. Para competir de forma eficiente, a empresa precisa 

aperfeiçoar a inovação em seu planejamento estratégico. 

 

Sakar (2007) conceitua inovação como sendo a maneira de se fazer algo novo, uma 

ação que envolve renovar ou alterar para melhor. E ainda, ter ideias inovadoras para 

a criação e a reorganização daquilo que já existe (SILVA, 2012).  

 

Segundo Terra e Sakar (2007), inovar é algo corriqueiro no cotidiano das pessoas. 

Geralmente, é o resultado daquilo que mais se quer. A inovação está ligada a dois 

fatores importantes: criatividade e ideias novas. Terra e Sakar (2007) e Silva (2012) 

destacam a necessidade de colocar a ideia em prática e verificar o seu impacto. 

Caso ocorra o contrário, será apenas uma invenção, sem ser inovadora.  

 

Pinchot e Pellman (2004, p. 19) afirmam que “a inovação rápida e econômica é o 

principal tipo de vantagem competitiva permanente no século XXI. Os outros tipos de 

vantagem competitiva são apenas temporários”. Corroborando com os autores 
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(silva, 2012) confirmam que o domínio tecnológico somente será pleno a partir da 

inovação. Neste século, não há outra escolha para a organização senão saber 

inovar. Do contrário, a marca tende a desaparecer. 

Bessant e Tidd (2009) vez afirmam:  

 

A inovação realmente faz uma grande diferença para empresas de todos os 
tipos e tamanhos. A explicação é bastante simples: se não mudarmos o que 
oferecemos ao mundo (bens e serviços) e como criamos e ofertamos, 
corremos o risco de sermos superados por outros que o façam. Em última 
instância, é uma questão de sobrevivência – e a história é bastante clara a 
esse respeito; a sobrevivência não é compulsória! As empresas que 
sobrevivem são capazes de mudança focada e regular. É importante observar 
que a Microsoft – uma das maiores e mais bem sucedidas empresas do mundo 
– adota a visão de que está sempre a dois anos de sua extinção (Bessant & 
Tidd, 2009, p. 20). 

 

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

(2005) , para inovar a empresa depende das oportunidades tecnológicas. Ela precisa 

saber reconhecer e explorá-las, descobrir quais são elas, estabelecer estratégias e 

ter a capacidade de transformar isso em uma inovação real mais rápido que seus 

concorrentes. 

 

A relação de sobrevivência organizacional com o ato de inovar segundo Schumpeter 

(1942), pressupõe que os processos econômicos só podem ser compreendidos com 

a evolução do capitalismo e que esse ato é marcado pela introdução de algo novo. 

 

Lemos (1999), acrescenta que o processo de inovação é interativo, envolvendo 

vários agentes técnicos, econômicos e sociais com diferentes tipos de informação e 

conhecimento. Segundo o autor, a organização das ideias deve ser levada em 

consideração como uma das importantes maneiras de as empresas se capacitarem 

para gerar inovações. 

 

Porter (1999) sustenta que a inovação não é algo propagando e que ela faz uma 

grande diferença para todos os tipos e tamanhos de empresas. Partindo desse 

raciocínio, evidencia-se a importância de construir e preservar um ambiente 

competitivo, com pressões competitivas sobre as empresas, com o objetivo de 
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estimular a inovação. Por meio dessa ação é que se estimula a potencialidade da 

inovação da empresa. 

 

Considerando a possibilidade de aumentar a demanda a partir da diferenciação de 

produto e, consequentemente, de ganhar novos mercados ou, ainda, de influenciar a 

busca por produtos, OCDE (2005) afirma que:  

 

Uma perspectiva schumpeteriana tende a enfatizar a inovação como 
experimentos de mercado e a procurar mudanças amplas e extensivas que 
reestruturam fundamentalmente indústrias e mercados. A Economia da 
corrente dominante ou os neoclássicos veem a inovação em termos de criação 
de ativos e de experimentos de mercado. Nessa visão, a inovação é um 
aspecto da estratégia de negócios ou uma parte do conjunto de decisões de 
investimentos para criar capacidade de desenvolvimento de produto ou para 
melhorar a eficiência (OCDE, 2005, p. 37). 

 

Sutton (1992-1998 como citado em OCDE, 2005, p. 37), complementa: 

 

Os desenvolvimentos recentes centram-se na ideia de “sunkcosts”, 
comprometimento irrecuperável de recursos para entrar em novos mercados ou 
para criar vantagens competitivas por meio do reposicionamento da produção 
ou de seus resultados na cadeia de valor (Sutton 1998 como citado em OCDE, 
2005, p. 37). 

 

Para Bessant e Tidd (2009), não é preciso procurar muito para perceber a 

necessidade de inovação. Ela é encontrada nas declarações de missão e nos 

documentos sobre estratégia das empresas. Estes documentos caracterizam a 

importância e a real necessidade de inovar para os clientes, os acionistas, o negócio 

e, claro, a sobrevivência e o ganho de competitividade da organização. 

 

Terra (2007) corrobora dizendo que é comum as organizações associarem inovação 

ao desenvolvimento de novos produtos, principalmente os ligados à tecnologia. O 

autor ressalta que as dimensões em que esse fenômeno pode acontecer prendem-

se aos processos de relacionamento com os clientes e de agregação de serviços, 

nos sistemas de crédito e de relacionamento com a comunidade, dentre outras 

áreas que não estão apenas ligadas aos processos de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D).  
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Empresas inovadoras têm que conhecer o desafio que irão enfrentar e buscar criar 

formas e maneiras para proporcionar o surgimento de novas ideias. Muitas delas 

surge a partir de iniciativas individuais ou de pequenos grupos de pessoas que têm 

interesse e habilidade e almejam constantemente coisas novas. Por essa razão, 

para compreender como ocorrem os processos de inovação nas empresas nas mais 

diferentes linhas é imprescindível levar em conta as condições necessárias para a 

ocorrência do fenômeno.  

 

Terra (2007) corroborado por Brito (2011) apresentam sete condições para que o 

processo de inovação ocorra, todas baseadas nas responsabilidades exigidas das 

organizações. Os mercados exigem das organizações novas responsabilidades, 

como motivar as pessoas a enfrentarem desafios e a terem atitudes que apontem 

para a adoção de uma estratégia competitiva, com o propósito importante de criar 

valor imbatível para os clientes. 

 

a) As organizações sobrevivem mediante aos recursos conseguidos 

externamente. Os clientes devem ser prioridade. É com eles que a 

empresa deverá manter uma relação permanente. A organização deve ser 

entendida como uma boa possibilidade para o atendimento das 

necessidades específicas como também ser flexível às mudanças 

comportamentais do mercado de mercado. 

b) As organizações devem encarar os concorrentes como aqueles que 

disputam recursos ou mercados, agora ou no futuro, sem restrição de 

setores ou localização geográfica.  

c) As organizações devem conquistar a sua reputação por intermédio de 

ações competitivas de permanente renovação. Toda a empresa deve 

manter o respeito aos valores éticos das sociedades onde se encontra 

inserida.  

d) Segundo Terra (2007), as inovações, os processos e as tecnologias podem 

ser de uso exclusivo da organização ou de uso comum da sociedade. Eles 

podem estar devidamente organizados (física ou virtualmente), colocados 

verticalmente ou horizontalmente, distribuídos celularmente ou 

compartilhados entre os participantes. É preciso manter as vantagens 

competitivas individuais.  
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e) Parte-se do pressuposto de que a cadeia de valores (composta por 

desenvolvedores de soluções, fornecedores, produtores e distribuidores 

entre outros participantes) pode ser terceirizada ou própria, exclusiva ou 

não, desde que se comprometa com a satisfação do cliente final. 

f) “A ênfase em ativos físicos deve ser equilibrada com ativos intangíveis da 

organização” (Terra, 2007, p. 47).  

g) “Os modelos de governança devem prever culturas prescritivas ou auto 

reguladas, com foco e métricas financeiras e sociais, e com recompensas 

orientadas para o conjunto de constituintes das organizações” (Terra, 2007, 

p. 47). 

 

Sob a luz das condicionantes expostas e das transformações de gestão, é preciso 

considerar que as excelências em inovação devem incorporar o planejamento, o 

desenvolvimento e a implantação de programas, além de processos e atividades 

competitivas. Isso faz com que as organizações se protejam de obsolescências 

internas provocadas por mudanças ambientais. A organização deve conhecer e ter 

em mente os efeitos dessas transformações e encará-la como sistema gerencial 

estratégico de longo prazo (Terra, 2007). 

 

Segundo Bessant e Tidd (2009), a inovação é importante, mas não é fácil. Parte-se 

do pressuposto de que um sistema de gestão da inovação consiste em saber lidar 

com um mundo de incertezas, experimentando constantemente novas 

oportunidades.  

 

2.1.1 Formas de inovação 

 

Existem diversas formas de classificar inovação. Para Terra (2007), Bessant, Tidd e 

Pavitt (2008), as inovações são caracterizadas por criar um produto ou por melhorar 

produtos já existentes.  

 

Compreender como as empresas inovam é primordial para reconhecer as teorias 

que envolvem a gestão da inovação. Segundo a OCDE (2005, p. 36), “inovações 

'radicais' engendram rupturas mais intensas, enquanto inovações 'incrementais' dão 

continuidade ao processo de mudança”. Os trabalhos de Schumpeter (1934 como 
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citado em OCDE, 2005) influenciaram as teorias da inovação. Ele propôs cinco 

classificações sobre inovação:  

 

i) introdução de novos produtos; 
ii) introdução de novos métodos de produção; 
iii) abertura de novos mercados; 
iv) desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e outros 
insumos; 
v) criação de novas estruturas de mercado em uma indústria (OCDE, 2005, p. 
36). 

 

Bessant, Tidd e Pavitt (2008) demonstram a inovação em quatro tipos, denominados 

como os 4Ps da inovação. Sua estrutura é similar à de Schumpeter (1934), 

conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 - Espaço para inovação 
 

 

Fonte: Bessant, Tidd e Pavitt (2008, p. 33) 

 

a) Inovação de produto – mudanças nos produtos ou serviços que uma 

empresa oferece.  

b) Inovação de processo – mudanças na forma como os produtos ou serviços 

são criados e entregues.  

c) Inovação de posição – mudanças no contexto em que produtos ou serviços 

são introduzidos no mercado.  

d) Inovação de paradigma – mudança nos modelos mentais subjacentes que 

orientam a ação das empresas. 
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Existem outras classificações para a inovação, como as incrementais, as 

semirradicais e as radicais.  

 

Segundo a OCDE (2005, p. 36), “inovações incrementais dão continuidade ao 

processo de mudança”. Ou seja, são aquelas que agregam valor para as 

necessidades mais imediatas e proporcionam melhorias pequenas nos produtos e 

processos de negócios. Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 57), este tipo 

de inovação “pode ser pensada como um exercício de resolução de problemas em 

que é clara a meta, mas não a maneira de chegar até ela – e precisa ser resolvida”. 

 

Para Tigre (2006, p. 74), “as inovações incrementais ocorrem de forma contínua em 

qualquer indústria, embora possam variar conforme o setor ou país em função da 

pressão da demanda, fatores socioculturais, oportunidades e trajetórias 

tecnológicas”. Segundo o autor, elas surgem necessariamente de atividades de 

P&D, sendo o "resultado mais comum do aprendizado interno e da capacitação 

acumulada" (Tigre, 2006, p. 74). 

 

Davila, Epstein e Shelton (2009) corroboram os conceitos, acrescentando: 

 

As inovações incrementais são uma maneira de extrair o máximo valor possível 
de produtos e serviços existentes sem a necessidade de fazer mudanças 
significativas ou grandes investimentos. Por exemplo, as fábricas de 
automóveis fazem, com grande frequência, modificações de pequena monta 
nos modelos consagrados, visando exclusivamente à criação de um 
convencimento de que eles proporcionam algo realmente novo, e para 
incentivar as vendas sem que sejam necessários mudanças ou investimentos 
de grande porte (Davila, Epstein & Shelton, 2009, p. 61) . 

 

A inovação incremental predomina em grande parte das empresas, obtendo mais de 

80% dos investimentos para a inovação (Davila, Epstein & Shelton, 2009; Silva, 

2012). 

 

Davila, Epstein e Shelton (2009) destacam que, mesmo que possa parecer sem 

importância na organização, a inovação incremental é uma pedra fundamental 

extremamente valiosa. É ela que fornece proteção contra a perda de mercado 

causada pelos concorrentes e proporciona pequenas mudanças em tecnologia para 
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os modelos de negócios, mas por meio dela se consegue sustentar sua fatia de 

mercado e lucratividade por um longo período. 

 

Já a inovação semirradical, segundo Davila, Epstein e Shelton (2009) e Silva (2012), 

alança mudanças importantes, por intermédio uma inovação incremental. Envolve 

mudanças no modelo de negócios ou na tecnologia; nunca nas duas juntas. Os 

autores explicam que este tipo de inovação é um dos maiores desafios para a 

organização, pois as empresas encontram dificuldades para administrar essas 

modificações tanto no modelo de negócios quanto nos componentes tecnológicos. 

 

O motivo é que a inovação semirradical ocorre em dois estágios e que as pessoas 

envolvidas precisam ter um mapa, tanto do modelo de negócios quanto do espaço 

tecnológico em que ocorre. Ou seja, seu não conhecimento provoca nos gestores 

mau gerenciamento e confusões caso não haja um mapeamento preciso sobre o 

que é preciso para ser feito numa das duas áreas da organização.  

 

Para Davila, Epstein e Shelton (2009, p. 68), “esse mapa de inovação colaborativa 

proporciona um esquema comum para discussões entre os diferentes conjuntos a 

respeitos de ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos que são cruciais para o 

sucesso em matéria de inovação”. 

 

Mesmo tendo essas particularidades este tipo de inovação pode ter sucesso, como 

no caso do grupo WalMart, conforme relatam Davila, Epstein e Shelton (2007) e 

Silva (2012): 

 

Em caráter quase que pioneiro, o grupo percebeu que um grande segmento de 
consumidores dos EUA queria produtos de baixo custo e boa qualidade. 
Atender de maneira eficiente essa proposição de valor exigia uma mudança 
total no modelo de negócios vigente dos tradicionais estabelecimentos de 
varejo. Esse modelo de negócio tradicional mandava instalar uma loja em 
áreas urbanas e vender um número limitado de produtos com preço 
acrescentado pelo nível de serviços. A estratégia da WalMart foi aplicar o 
modelo de negócios dos supermercados ao varejo, e aliá-lo a uma cadeia de 
suprimentos incrementada para proporcionar uma radical redução de preços. O 
conglomerado inaugurou imensos espaços de armazenamento, passou a 
fornecer uma ampla variedade de produtos a preços menores (embora com a 
queda nos serviços) e a consequente redução dos preços para o consumidor 
final. Esta nova aplicação do modelo de negócios acabou dando origem a um 



30 

 

dos mais bem-sucedidos grupos empresariais do mundo (Davila, Epstein & 
Shelton, 2009, p. 65). 

 

Segundo a OCDE (2005, p. 36) “inovações radicais engendram rupturas mais 

intensas”. A revista Exame (2013) revelou que a inovação radical altera o modelo 

de negócio e revoluciona todo o mercado, introduzindo novos concorrentes de 

diferentes empresas.  

 

Tigre (2006) afirma que esse fenômeno ocorre quando são rompidas as barreiras 

existentes, criando uma estratégia tecnológica. Davila, Epstein e Shelton (2009) 

reconhecem que há modificações tanto no modelo de negócios quanto na tecnologia 

da empresa. 

 

Segundo Terra (2007), as inovações incrementais não surgem necessariamente do 

P&D. Certamente, é a área da empresa em que a inovação está mais fortemente 

atrelada a seus processos. Tigre (2006) defende que é por este motivo que a 

inovação radical, geralmente, é fruto de atividades de P&D. Carvalho (2011) 

ressalta-se que ela desfaz os limites impostos pela inovação incremental, 

favorecendo maior produtividade e propondo um novo caminho para a tecnológica 

incremental, como pode ser visto na Figura 2. 

  

Figura 2 - Trajetórias de inovações incrementais e radicais em processos 
 

 

Fonte: Tigre (2006, p. 75). 
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Um exemplo de inovação radical envolve as fraldas descartáveis. Lançadas em 

1970, embora fossem mais volumosas que as fraldas comuns, seu grande 

diferencial é que não precisavam ser lavadas, pois eram descartáveis. Seu sucesso 

pôs um fim aos negócios de venda emergencial e de lavanderia de fraldas, bem 

como ao fim do pesadelo da trabalhosa lavagem doméstica (Davila, Epstein & 

Shelton, 2009).  

 

Outro exemplo refere-se aos materiais sintéticos de origem petroquímica, como os 

plásticos e os elastômeros, inventados na segunda metade do século XX, os quais 

deram origem a materiais de uso generalizado na indústria (Tigre, 2006). A energia a 

vapor, durante a Revolução industrial, e as mudanças resultantes das tecnologias de 

comunicação e de informática também são lembradas por Bessant, Tidd e Pavitt 

(2009).  

 

Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007), juntamente com administradores 

internacionais de P&D, realizaram pesquisa global sobre práticas inovadoras. Eles 

identificaram os principais fatores de incentivo e de bloqueio às inovações 

espetaculares ou radicais, conforme exposto na Figura 3. 

 

Figura 3 - Capacitadores e bloqueadores da inovação radical 
Forças que geram e nutrem inovações espetaculares 

Parcerias com empresas diferentes na criação de novos empreendimentos. 

Comprometimento da área executiva com apoio a ideias surgidas fora da estratégia presente da 

empresa. 

Disponibilidade de recursos para a sustentação de ideias espetaculares. 

Barreiras no caminho das inovações espetaculares 

Incentivos focados (principalmente) na fuga aos riscos. 

Dificuldade de implementar ideias espetaculares na manufatura e distribuição. 

Concorrência percebida com negócios existentes. 
 

 Fonte: Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 70) 

 

Apesar do impacto provocado pelas mudanças que as inovações radicais 

proporcionam em qualquer indústria, a liderança deve ter cautela com os 

investimentos nela feitos, pois eles, pela própria natureza, trazem pouca 

probabilidade de retorno.  
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Davila, Epstein e Shelton (2009) ressaltam que investir em inovações radicais 

baseadas em excesso criam expectativas irreais sobre como será a próxima grande 

novidade capaz de mudar por inteiro o rumo de uma empresa. Isso acaba criando 

uma armadilha para as empresas, representando o risco de desperdício de recursos 

valiosos que poderiam ter sido aplicados em inovações incrementais ou 

semirradicais.  

Os autores afirmam: “A chave é manter um portfólio equilibrado de inovações 

radicais a fim de que o investimento possa suprir as necessidades do negócio” 

(Davila, Epstein & Shelton, 2009, p. 71). 

 

A Figura 4 resume as aplicações e os efeitos dos três tipos de inovação. 

 

Figura 4 - As alavancas para os três tipos de inovação 
 

             Alavancas 
 
  Tipos de  
  Inovação 

Alavanca dos Modelos de 
Negócios 

Alavancas Tecnológicas 

Proposição 
de Valor 

Cadeia de 
Valor 

Cliente-
alvo 

Produtos 
e serviços 

Tecnologia 
de 

processos 

Tecnologia 
capacitadoras 

Incrementais Mudanças pequenas em uma ou mais das seis alavancas 

Semi radicais 
Orientadas por modelo de 

negócios 

Mudança significativa em uma 
ou mais das três alavancas 

Mudança pequena em uma ou 
mais das três alavancas 

Semi radicais 
Orientadas por tecnologia 

Mudança pequena em uma ou 
mais das três alavancas 

Mudanças significativas em uma 
ou mais das três alavancas 

Radicais 
Mudança significativa em uma 

ou mais das três alavancas 
Mudanças significativas em uma 

ou mais das três alavancas 
Fonte: Davila, Epstein e Shelton (2009, p. 59).  

 

A Figura 4 mostra os tipos de inovação, os impactos que eles provocam nas 

alavancas dos modelos de negócio e nas alavancas tecnológicas, desde mudanças 

pequenas a mudanças significativas. 

 

2.1.2 Mensurar o desempenho da inovação 

 

Davila, Epstein e Shelton (2009, p. 157) explicam que “medir é fundamental e 

decisivo para o sucesso com a inovação. Contudo, não saberíamos disso se 

dependêssemos dos textos e do tempo dedicado à discussão sobre as formas de 

medir a inovação”. Segundo os autores, não se trata de sair por aí criando 
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indicadores para tudo, esperando respostas. Trata-se, sim, de criar regras 

fundamentais da inovação ligadas a estratégias e à avaliação da inovação, com 

alguns indicadores precisos, criando um quadro claro e preciso do desempenho. 

 

Os autores chamam à atenção para as regras de avaliação, que devem estar bem 

alinhadas com as estratégias. Davila, Epstein e Shelton (2009) afirmam que tudo 

que é medido é executável. Por isso, é preciso ter cuidado com o que se mede.  

Deve-se ter em mente quais são as estratégias e os modelos de negócios 

apropriados a cada empresa. Saber o que se pretende atingir com cada sistema de 

indicadores. Os sistemas de indicadores devem se adaptar às estratégias de 

inovação radicais, incrementais e semirradicais. Caso não consiga alinhar o 

resultado, seu desempenho fica inferior, com queda de resultados, em decorrência 

de investimentos em inovação que se traduzem em prejuízo financeiro. 

 

Para Davila, Epstein e Shelton (2009), os indicadores são facilitadores de gestão, e 

não solução. Eles devem estar direcionados a um sistema de avaliação sustentado 

por três funções: 

 

a) Plano – serve para definir a comunicar as estratégias - Torna as 

suposições sobre fonte de valor explícitas e claras, bem como permite a 

escolha de estratégias pretendidas. Com isso, ainda, esclarece as 

expectativas com respeito à estratégia ao longo de toda a organização.  

b) Monitoração - Consiste em acompanhar a execução de projetos de 

inovação, com o objetivo de avaliar as mudanças no ambiente, intervir 

apenas quando indispensável e avaliar o desempenho.  

c) Aprendizado - “Aprender sobre novas soluções visando à concretização 

objetivas de desempenho, novos negócios ou oportunidades tecnológicas” 

(Davila, Epstein & Shelton, 2009, p. 160). 

 

Bessant e Tidd (2009) e Brito (2011) sugerem, ao reexaminar o desempenho 

inovador, que essas funções podem ser usadas para medir as inovações com várias 

medidas e indicadores possíveis, conforme pode ser visto a seguir: 

 



34 

 

. Medidas de resultados específicos de vários tipos – por exemplo, patentes e 
trabalhos científicos como indicadores de conhecimento produzido, ou o 
número de novos produtos apresentados (e a percentagem de vendas e/ou 
lucros derivados) como indicadores de sucesso de inovação do produto.  
. Medidas de resultados de elementos operacionais ou de processo tais como 
pesquisas de satisfação de clientes para mensurar e rastrear melhorias em 
qualidade ou flexibilidade.  
. Medidas de resultados que podem ser comparadas por setores ou 
empreendimentos – por exemplo, custo de produto, participação de mercado, 
desempenho da qualidade.  
. Medidas de resultados de sucesso estratégico, quando o desempenho global 
do negócio é melhorado de alguma forma e quando, no mínimo, alguns 
benefícios podem ser atribuídas direta ou indiretamente à inovação, por 
exemplo, crescimento de receita ou participação de mercado, lucratividade 
melhorada, maior valor agregado (Bessant & Tidd, 2009, p. 453).  

 

Os autores descrevem sobre outras medidas que podem ser consideradas como 

específicas de processos internos de inovação ou de elementos específicos dentro 

deles (Figura 5).  

 

Figura 5 - Medidas ou elementos de inovação 

DESCRIÇÃO 

Número de novas ideias (produto/serviço/processo) geradas no início do sistema de inovação. 

Taxas de fracasso – no processo de desenvolvimento, no mercado.  

Número ou percentagem de excedentes sobre o tempo de desenvolvimento e orçamento de 
custos.  
Número ou percentagem de excedentes sobre o tempo de desenvolvimento e orçamento de 
custos.  

Medidas de satisfação do cliente - era isso que o cliente desejava?  

Tempo para lançamento do produto/serviço no mercado (em média, comparado com padrões de 
indústria).  

Desenvolvimento de homens-hora por inovação completada.  

Lead time médio de inovação contínua – sugestões por funcionários. 

Medidas de melhorias continua -  sugestões por funcionário, número de equipes de solução de 
problemas, acúmulo de economias por trabalhador, economias cumulativas e assim por diante. 

 

Fonte: Bessant e Tidd (2009, p. 453) 

 

Bessant e Tidd (2009) e Silva (2012) ressaltam sobre a possibilidade de mensurar 

as condições que sustentam ou inibem o processo de inovação, Os autores apontam 

como exemplo, a criatividade da organização como também a distribuição e 

comunicação da estratégia. Além disso, considera-se também o valor da agregação 
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de informações - a mensuração das vendas envolvidas com P&D, treinamento e 

recrutamento de pessoal capacitado. 

 

Figura 6 - Os Indicadores de Inovação 

INDICADOR ATRIBUIÇÃO 

ATITUDES 

Dominar processos e informações que agregam valor; atitudes proativas 
como respostas que asseguram o lugar do profissional na organização e 
desta no mercado. Atitudes sonhadoras e empreendedoras, orientadas 
para resultados.  

VALOR 
Produção de valor na infraestrutura, na produção, na logística e na 
entrega, orientadas para a criação de laços e reconhecimentos 
duradouros.   

COMPROMETIMENTO 

Entre pessoas, interna e externamente. Fazer com que elas desejem e 
sejam bem-sucedidas com clientes e fornecedores, inovando e criando 
valor para todos; gestores competitivos, empenhados em responder às 
perguntas que o mercado está fazendo; células alinhadas para entregar 
os produtos e serviços para assumir responsabilidades.  

EMPREENDEDORISMO 

Multiplicadores dos processos de empreendedorismo e inovação, uma 
vez que a criatividade e a iniciativa são atributos que podem ser 
expandidos; o trabalho é natural e prazeroso, se todos estiverem 
comprometidos e os indivíduos forem capazes de conduzir ações 
autônomas para atender aos objetivos da organização.   

MUDANÇAS 

Adaptar soluções aos cenários de incertezas, diferenciação e criação de 
valor na experiência do consumidor e na entrega dos produtos e serviços; 
procurar atender melhor às necessidades de um mundo mais bem 
informado; reduzir ao máximo os riscos dos usuários de primeira hora. 

 

Fonte: Terra (2007, p. 51) 

 

De acordo com Bessant, Tidd e Pavitt (2008), é importante reconhecer as 

ferramentas que afetam o sucesso e o fracasso da inovação e o modo como a 

gestão de processo pode ser melhorada.  

 

A Figura 7 mostra alguns usos das ferramentas. 

 

Figura 7 - Ferramentas da inovação 

DESCRIÇÃO 

Um modelo de auditoria para verificar o que você faz certo e errado, em caso de inovações 
especificas, ou como forma de compreender por que as coisas acontecem de determinada maneira. 
Uma lista para verificar se você está fazendo as cosias certa. 

Benchmarking para verificar se você as esta fazendo tão bem quantos os outros. 

Um guia para melhoramento continuo da gestão da inovação. 

Um recurso de aprendizagem para ajudar a adquirir conhecimento e fornecer inspiração para novas 
coisas a serem realizadas. 
Uma forma de concentrar-se em subsistemas com problemas específicos, e então trabalhar com os 
responsáveis por esses processos, seus clientes e fornecedores para verificar se o debate não pode 
mudar coisas. 
Fonte: Bessant, Tidd e Pavitt (2008, p. 583) 
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Tão importante quanto medir o desempenho da inovação é entender os vários 

modelos de gestão que envolvem a área. Busca-se neste trabalho entender o 

processo inovação na área de Manutenção de aciaria, sendo esse o próximo item 

em discussão. 

 

2.1.3 Avaliação do desempenho da inovação 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam que a gestão da inovação não é uma questão 

de fazer uma ou duas coisas bem feitas. Tem a ver, sim, com o desempenho de 

todas as direções. Não existe fórmula mágica para o sucesso, mas um conjunto de 

comportamentos aprendidos. A Figura 8 mostra o comportamento das quatro rotinas 

consideradas mais importantes. 

 

Figura 8 - Abordagem integrada à inovação 

 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 578) 

 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação de sucesso fundamenta-se na 

estratégia, depende de relacionamentos eficazes, tanto internos como externos e 

exige mecanismos que possibilitem que as mudanças aconteçam. Dessa forma, a 

inovação de sucesso somente ocorre em um contexto organizacional apoiador. 

 

No campo de estratégia, os autores ressaltam que não existem receitas simples 

para o sucesso, mas a sua capacidade para aprender a partir de experiências e 
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análise é fundamental. A experiência e a pesquisa apontam três fatores essências 

da estratégia da inovação (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008): 

 

a) Posição da empresa em relação a seus produtos, processos, tecnologia e 

sistema de inovação nacional que a empresa encerrada. 

b) Caminhos tecnológicos que se abrem à empresa devido às competências 

acumuladas. 

c) Processos organizacionais seguidos pela empresa para posicionar a 

aprendizagem estratégica além dos limites funcionais e divisionais. 

 

Os autores afirmam que: 

 

Dentro da área de vinculo e relacionamentos o desenvolvimento de interação 
próxima e rica com mercados, fornecedores de tecnologia e outros 
colaboradores é de importância fundamental. Relacionamentos oferecem 
oportunidades para aprendizagem com clientes difíceis e usuários importantes, 
com concorrentes, a partir de alianças estratégicas e de perspectivas 
alternativas (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008, p. 578). 

 

Para os autores, as organizações necessitam de mecanismos de implementação 

eficazes para levar as inovações do campo das ideias ou das oportunidade para a 

realidade. Este processo envolve soluções sistemáticas de problemas e funciona 

perfeitamente em de uma estrutura organizacional clara de tomada de decisões, 

direcionando melhor as ações ou parando o desenvolvimento se as coisas forem 

mal. Elas necessitam também manter a atenção na gestão do próprio processo de 

mudança, incluindo a antecipação e o exame da preocupação daqueles que poderão 

ser afetados pela mudança. 

 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação depende de um contexto 

organizacional sustentador, em que as ideias criativas possam surgir e ser 

efetivamente implantadas. A construção e a manutenção dessas condições são 

imprescindíveis na gestão da inovação, envolvendo questões como trabalho com 

estruturas, acordos de organização de trabalho, treinamento e desenvolvimento, 

sistemas de recompensas de reconhecimentos e ajustes de comunicação. O mais 

importante é criar condições que permitam compartilhar a identificação e a solução 

de problemas e acumular aprendizagem sobre tecnologia e gestão do processo de 

inovação. 
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Tidd, Bessant e Pavitt (2008) propuseram um modelo de questões que possibilitou a 

avaliação da gestão da inovação, cujo objetivo principal era indicar o equilíbrio de 

fatos e julgamentos subjetivos que devem ser considerados para alcançar uma 

resposta realista de como a organização gerencia o processo de inovação. 

 

O formato específico da ferramenta não é importante, mas sim a capacidade para 

utilizá-la, com o objetivo de realizar uma ampla investigação sobre os fatores que 

afetam diretamente o sucesso e o fracasso da inovação e o modo como a gestão do 

processo poderá produzir melhorias (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008).  

 

Alguns usos que a ferramenta pode gerar: 

 

a) um modelo para verificar o que foi feito de certo ou errado, no caso de 

inovações específicas, ou uma forma de compreender como as coisas 

ocorrem de determinada maneira; 

b) uma listagem para verificar se está fazendo as coisas de maneira certa ou 

errada; 

c) benchmark para verificar se está fazendo tão bem quanto meus 

concorrentes; 

d) existência de um guia para promover o melhoramento contínuo da gestão 

da inovação; 

e) recursos de aprendizagem para orientar a adquirir conhecimento e fornecer 

subsídios de inspiração para novas coisas para serem realizadas; 

f) uma forma de concentrar-se em subsistemas com problemas específicos, 

bem como de trabalhar com os responsáveis por esses processos, clientes 

e fornecedores. 

 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a ferramenta simples de autoavaliação, 

apresentada desloca a atenção para algumas áreas importantes em gestão da 

inovação, propondo afirmações que descrevem o jeito de fazer as coisas na 

organização. O padrão de comportamento descreve como a organização lida com a 

questão da inovação. Esta ferramenta possibilita a visualização, por meio de um 

gráfico, das cincos dimensões: estratégias, processos, organização relacionamentos 

e aprendizagem. Seu objetivo é identificar os pontos de melhorias. O importante não 
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é a pontuação obtida em cada questão e dimensão, e, sim, a forma como irá usar a 

informação para gerenciar o processo da gestão de inovação. 

Esta ferramenta consiste em 40 questões avaliativas referentes às cinco dimensões 

citadas. Cada dimensão é composta por oito questões, sendo que para cada 

afirmação atribui-se uma pontuação entre 1 (= "Definitivamente falso") e 7 (= "Muito 

verdadeiro'). A média das oito afirmações referentes a cada uma das cinco 

dimensões é demonstrada por meio de um gráfico de cinco dimensões (Figura 9). 

 

Figura 9 - Gráfico Polar das cincos dimensões 

 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 585) 

 

2.2 Principais concepções de manutenção 

 

Manutenção é a combinação de ações técnicas e administrativas com as de 

supervisão para manter ou recolocar um equipamento ou instalação em um estado 

no qual possa desempenhar uma função requerida (como se o equipamento fosse 

novo). A manutenção pode incluir a modificação de um item ou equipamento. Ou 

seja, trata-se de um conjunto de ações necessárias para que o equipamento seja 

conservado ou restaurado, de modo a estar de acordo com uma condição 

especificada (Tavares, 2011). 

 

Para Komonen (2002), a manutenção é uma combinação de técnicas definidas a 

partir do conceito da manutenção, de ações e de técnicas administrativas e de 
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gestão durante o ciclo de vida do equipamento, com o propósito de manter ou 

retornar ao estado (esperado) para cumprir sua função. O autor destaca que, para 

que possa haver a gestão com alta eficiência, são necessários três atributos: alta 

confiabilidade, mantenabilidade e sustentabilidade eficiente. Esses parâmetros 

devem ser monitorados continuamente.  

 

O propósito da área da Manutenção para a organização pode ser definido como o 

conjunto de elementos e fatores que contribuem para aquilo que a organização 

gostaria de ser no futuro: sua vontade, seu desejo de ser e de agir. Ou seja, 

conhecer onde está e saber aonde e como chegar. Em suma, é a vontade própria, 

sua autoimagem e crenças, ir além das circunstâncias, não se limitar ao ambiente 

externo nem a sus capacitação atual (Arantes, 2002). 

 

Segundo Fuentes (2006), para que a função da manutenção seja cumprida, seu 

objetivo com qualidade, devem-se adotar os princípios de administração contidos no 

conceito da gestão estratégica e se desenvolver com o mesmo ritmo que as demais 

funções administrativas da organização, fornecendo serviços eficientes a seus 

clientes (produção), que são os ativos da empresa. Para Monchy (1989) e Fuentes 

(2006), a manutenção deve ter uma visão, missão e abrangência bem definidas - ou 

seja, o que a manutenção quer ser no futuro dentro da empresa -, e ter em mente 

qual é a necessidade básica que pretende suprir e, por fim, saber quais são as suas 

limitações a sua atuação. 

 

Cabe à Manutenção fazer com que o cliente, a operação e os fornecedores 

trabalhem de maneira sistêmica para atingir os objetivos da empresa. 

 

As ações de manutenção são realizadas para corrigir ou controlar possíveis falhas e 

restabelecer o processo de funcionamento do equipamento, recompondo seu estado 

operacional, ou seja, como se fosse um equipamento novo. O mais importante para 

a administração da manutenção prende-se à identificação dos equipamentos que 

devem ser submetidos à manutenção, de quanto em quanto tempo deve-se realizar 

a manutenção e de que tipo de manutenção está-se falando (Fuentes, 2006).  
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Tavares (2011) explica que, ao ser estabelecido o conjunto de informações que 

devem ser obtidas para a montagem dos arquivos de dados de manutenção, serão 

projetados os relatórios gerenciais para o acompanhamento, a avaliação e a tomada 

de decisões. Por sua vez, estes relatórios serão compostos de dados de fontes 

externas à manutenção, como, administração de pessoal, operação e material, e 

internas, como planejamento e controle, engenharia de manutenção estudos e 

execução. Depois de tratados, os dados deverão gerar relatórios concisos e 

específicos, capazes de auxiliar nas tomada de decisões, com o objetivo de gerar 

confiabilidade operacional, redução de custos e otimização dos serviços. 

 

O objetivo da manutenção é se manifestar como um conjunto de ações necessárias 

para desenvolver as políticas específicas de uma organização de produção, isto é, 

personalizar a forma como ela pensa a manutenção, sendo vista como uma função 

operativa. Assim, a compreensão da manutenção se traduz em um conjunto de 

variadas formas de intervenção, por exemplo, manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva e da estrutura geral, nas quais essas intervenções serão realizadas 

(Waeyenbergh & Pintelon, 2005). 

 

Várias metodologias (métodos) são abordadas por diferentes autores, tendo 

diversas abordagens sobre a gestão de manutenção. As três propostas que mais 

têm sido referenciada, publicadas e usadas nas organizações atualmente são: 

manutenção centrada na confiabilidade (MCC), manutenção produtiva total (TPM) ou 

Total Productive Maintenance e manutenção centrada no risco (RBM) ou Risk Based 

Maintenance. Cada uma delas tem seus distintos graus de sucesso e ou insucesso 

em suas aplicações. 

 

2.2.1 Tipos de manutenção 

 

Ainda existem controversas entre os profissionais que trabalham com manutenção 

no que se refere à nomenclatura utilizada para definir seu diferentes tipos. Isso 

ocorre em função do fato de as indústrias utilizarem variados nomes e formas de 

tradução de línguas estrangeiras. Com isso, a difusão dos nomes dos tipos de 

manutenção nem sempre é bem explicada ou entendida, assumindo significados 

associados a costumes locais e ou particulares. 
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Segundo Xavier (2013), Monchy (1989), os tipos de classificação de manutenção 

são: corretiva, preventiva, preditiva, detectiva e engenharia de manutenção (Figura 

10). 

 

Figura 10 - Ferramentas da inovação 

TIPOS DE 
MANUTENÇÃO 

ATRIBUIÇÃO 

MANUTENÇÃO 
CORRETIVA 

É a atuação para correção da falha ou do desempenho baixo do 
equipamento esperado. A Manutenção corretiva pode ser classificada em 
dois tipos. 

MANUTENÇÃO 
CORRETIVA NÃO 

PLANEJADA 

Esta forma de manutenção é realizada após a ocorrência de uma falha 
não esperada do equipamento, ou se seu desempenho estiver abaixo que 
o esperado. Este tipo de manutenção implica um alto custo, pois a falha 
inesperada pode gerar perda da qualidade do produto e de produção, e 
por não haver um planejamento para a execução das atividades de 
correção, podendo gerar elevados custos indiretos de manutenção. 

MANUTENÇÃO 
CORRETIVA 
PLANEJADA 

É a correção da falha que se faz de forma planejada com os recursos 
necessários para a correção, quando se detecta baixo desempenho ou 
dependendo da gerência irá operar o equipamento até quebrar. A 
utilização da manutenção corretiva planejada pode acontecer quando há 
negociação da parada com a produção, melhor planejamento de serviços, 
garantia de ferramental, aspectos ligados a segurança, ou seja, a falha já 
é esperada. 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

Ela é realizada com o objetivo de reduzir, evitar a quebra do equipamento 
e ou o seu desempenho, com um planejamento previamente elaborado e 
baseado em intervalos de tempos já definidos. 

MANUTENÇÃO 
PREDITIVA 

Caracteriza-se pelo conjunto de atividades de monitoramentos das 
variáveis ou parâmetros que indicam a performance dos equipamentos, 
de modo sistemático, com o objetivo de definir a necessidade de sim ou 
não de uma intervenção. 

MANUTENÇÃO 
DETECTIVA 

É realizada em sistemas de proteção ou comando, buscando identificar 
falhas ocultas ou que as mesmas não sejam identificadas pela equipe de 
produção e manutenção. A identificação das falhas ocultas é primordial 
para garantir a confiabilidade do sistema. 

ENGENHARIA DE 
MANUTENÇÃO 

É o conjunto de atividades que permite aumentar a disponibilidade 
garantida e confiabilidade no equipamento. É deixar de ficar consertando 
problemas crônicos e procurar as causas básicas, sendo assim, modificar 
situações repetitivas permanentes de um péssimo desempenho deixando 
de viver com problemas crônicos para melhorar padrões e sistemáticas. 

Fonte: Xavier (2013), Monchy (1989) 
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2.2.2 Manutenção Centrada na Confiabilidade ou Reliability Centered 

Maintenance 

 

A Reliability Centered Maintenance (RCM), traduzida como manutenção centrada 

em confiabilidade (MCC), é uma técnica que serve para determinar o tipo de 

metodologia de manutenção mais efetivo para o tratamento de falhas potenciais. 

 

Pinto e Lima (2006), ensinam que, segundo Moubray (2000),o MCC levou 30 anos 

para se desenvolver, ocorrendo por meio de um relatório comissionado pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América para a United Airlines e 

preparado por Stanley Nowlan e Howard Heap, em 1978, como um de seus 

principais marcos. O relatório continha uma compreensiva descrição do 

desenvolvimento e da aplicação do RCM pela indústria da aviação civil, vindo a ser 

aplicado em diversas companhias fora da aviação civil ao redor do mundo, desde o 

começo dos anos 1980, que permitiu o desenvolvimento do RCM2, a partir dos anos 

1990. 

 

Trata-se de uma técnica que interage com várias outras técnicas e ferramentas, tais 

como a Fault Tree Analysis (FTA), conhecida no Brasil como "Análise da Árvore de 

Falhas" e a FMEA, de forma sistemática, para apoiar efetivamente as decisões 

gerenciais e operacionais da manutenção durante o desenvolvimento de produtos, 

processos ou serviços. A melhor performance desta técnica ocorre quando é 

utilizada desde a fase inicial do projeto dos equipamentos, para evoluir à medida que 

ele se desenvolve (Carazas, 2011: Souza & Marçal, 2009) (Figura 11).  

 

Segundo Fuentes (2006) e Rausand (1998), o principal objetivo da MCC é reduzir o 

custo de manutenção, centrando o foco nas mais importantes ações de manutenção, 

para evitar ou remover as ações de manutenção que não são necessárias. Se um 

programa de manutenção já existe, o resultado da análise de MCC eliminará tarefas 

ineficientes da manutenção preventiva.  

 

A manutenção centrada em confiabilidade pode ser entendida como uma sequência 

de fases interativas à medida que o processo ou serviço avançam. Assim, a equipe 

adquire mais experiências e pode visualizar melhor as funções, corrigindo o 
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processo ou serviço. Isso permite fazer as modificações, necessárias eliminando ou, 

até, acumulando mais segurança, como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 - Fases na aplicação da Manutenção Centrada em Confiabilidade 

 

Fonte: Souza e Marçal (2009, p. 6)  
 

A técnica MCC é um processo usado para determinar o que deve ser feito para 

assegurar que qualquer ativo físico continue a fazer o que as pessoas querem que 

ele faça. Para se enquadrar em qualquer item de seu processo, recomenda-se fazer 
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sete perguntas, na visão de análise crítica (Pinto & Lima, 2006; Carazas, 2011 como 

citado em Moubray, 2000; Souza & Marçal, 2009, Fuentes, 2006): 

 

1) Quais são as funções e padrões de desempenho do item no seu contexto 

operacional atual?  

2) Qual é o estágio da falha para haver perda da sua função?  

3) O que causa cada falha operacional?  

4) O que sucede quando cada falha ocorre?  

5) De que forma cada falha tem importância? 

6) O que pode ser feito para prevenir cada falha?  

7) O que se deveria fazer se uma tarefa preventiva adequada não pode ser 

executada? 

 

Segundo Souza e Marçal (2009) e Fuentes (2006), o importante é ressaltar que 

grande parte das preocupações na implantação da MCC tende a responder as 

perguntas, em especial sobre a definição das funções e de seus níveis de 

referência. 

 

Fuentes (2006) explica que cada atividade de um programa da técnica MCC é criada 

a partir da avaliação das consequências das falhas funcionais do sistema. Tal 

avaliação é consequente do exame explícito da relação entre cada atividade e as 

características de confiabilidade dos modos de falha do equipamento para 

determinar se a atividade é essencial do ponto de vista de segurança humana, 

operacional, ambiental e desejável do ponto de vista de custo-benefício (perda de 

capacidade operacional e indisponibilidade são consideradas custos) (Souza & 

Marçal, 2009). 

 

2.2.3 Manutenção Produtiva Total, ou Total Productive Maintenance 

  

A Manutenção Produtiva Total (MPT) ou, do inglês, Total Productive Maintenance 

(TPM), surgiu no Japão nos anos de 1970. Já naquela época existiam técnicas 

tradicionais de manutenção corretiva e preventiva. 

 

A MPT tem-se tornado uma importante técnica de apoio aos modernos sistemas 

atuais de produção industrial, tais como a produção (limpa), sistema de produção 
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(puxada) e o (Just-in-time). Esta técnica de trabalho foi aplicada pela primeira vez na 

empresa Nippondenso, do grupo Toyota (Coelho, 2008). 

 

Segundo Carazas (2011) e Coelho (2008), a TPM tem sido aplicada no mundo todo 

e nos mais diversificados ramos industriais. Seu sucesso de implantação está 

diretamente ligado à profunda participação de todos os funcionários da empresa e 

constitui uma parte fundamental de sua gestão estratégica. 

 

Em 1981, foi introduzida no Brasil a TPM por Nakajima, conhecido como o "pai do 

TPM". Segundo Yamaguchi (2005), é o conjunto de atividades em que se mantém o 

compromisso voltado para o resultado. Sua excelência está em atingir a máxima 

eficiência do sistema de produção e aumentar o ciclo de vida útil dos equipamentos, 

aproveitando todos os recursos existentes para atingir a perda zero do equipamento. 

 

Para ser eficiente, a TPM exige a participação de todos os envolvidos na cadeia 

operativa, desde o operador do equipamento, passando pelos elementos da 

manutenção e pelas chefias intermediarias, até os gestores de níveis superiores 

(Yamaguchi, 2005). 

 

Segundo Yamaguchi (2005), o objetivo geral da TPM é melhorar a estrutura da 

empresa, como máquinas, equipamentos, ferramentas, matéria-prima e produtos 

(materiais), e aprimorar as capacitações pessoais, envolvendo conhecimento, 

habilidades e atitudes (humanos). A meta a ser alcançada é o rendimento 

operacional global. 

 

As melhorias devem ser conseguidas por meio dos seguintes passos: 

 

Capacitar os operadores para conduzir a manutenção de forma voluntária. 
Capacitar os mantenedores a serem polivalentes. 
Capacitar os engenheiros a projetarem equipamentos que dispensem 
manutenção, isto é; o “ideal” da máquina descartável. 
Incentivar estudos e sugestões para modificação dos equipamentos existentes 
a fim de melhorar seu rendimento (Yamaguchi, 2005, p.16). 
 

Existem particularidades quanto à implementação da TPM na indústria e às metas, 

que podem ser exclusivas para cada tipo de indústria. Entretanto, as características 

comuns ao processo de TPM são usualmente conhecidas como os "oito pilares 
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básicos que sustentam qualquer implementação de TPM": manutenção preventiva; 

melhorias individuais dos equipamentos; projetos de manutenção preventiva/custo 

do ciclo de vida; educação e treinamento de novas habilidades; manutenção da 

qualidade; controle administrativo; cuidado ambiental, segurança e higiene; e 

manutenção autônoma (Yamaguchi, 2005; Fuentes, 2006; Coelho, 2008). 

 

Para Fuentes (2006); a equipe de manutenção pode conhecer muito bem as 

especificações do equipamento e suas partes constitutivas, mas o operador trabalha 

e convive diariamente com a máquina, o que lhe permite conhecê-la profundamente. 

Quando a empresa realiza a implementação deste tipo de manutenção, ela já 

construiu um complemento da gestão da qualidade total, dado que todo o pessoal se 

envolve nesta filosofia, mediante a sua participação (Yamaguchi, 2005). 

 

Figura 12 - Processo de implementação da manutenção produtiva total 

 
Fonte: Fuentes (2006, p. 29 
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2.2.4 Manutenção Baseada noRisco, ou Risk Based Maintenance 

 

A manutenção baseada em riscos (MBR) é uma técnica de análise quantitativa com 

embasamento financeiro, em que se estabelece o valor relativo de várias tarefas de 

manutenção, e serve como ferramenta de aperfeiçoamento contínuo. Ela define as 

oportunidades de aperfeiçoamento incremental, eliminando tarefas de custo baixo e 

introduz tarefas que atendem as áreas com elevado risco comercial. A manutenção 

baseada em riscos avalia o risco comercial atual e analisa os custos e os benefícios 

das etapas para a eliminação das falhas (Skf, 2013). 

 

Para Khan e Haddara (2003) como citados em Carazas (2011), a RBM é um método 

baseado em priorizar a redução do risco por meio da redução das probabilidades de 

falhas, reduzindo as possíveis consequências, sejam elas de natureza operacional, 

econômicas, ambiental ou de segurança. 

 

Lima, Santos e Sampaio (2010) e Garg e Deshmukh (2006) afirmam que a MBR é 

um modelo de gestão da manutenção que tem por objetivo minimizar os perigos 

causados por falhas dos equipamentos não previsíveis de uma maneira 

economicamente viável. 

 

A MBR analisa a probabilidade e as consequências das falhas para priorizar as 

ações de manutenção. Para Fuentes (2006), ela é baseada no risco de um acidente 

e está centrada na busca da redução do risco global do equipamento produtivo. 

Concentra-se a maior parte da manutenção nas áreas em que o risco é médio ou 

alto. Nas áreas de menor risco, os esforços de manutenção são menores, com o 

intuito de minimizar o escopo de trabalho e os custos do programa de manutenção, 

de forma estruturada e justificada conforme mostra a Figura 13. 

 

Para Zhao e Suand Liu (2012, p. 84), na MBR “o risco é uma medida integrada de 

incerteza e de perda. Simplesmente falando, o risco é o produto da probabilidade de 

acidente e suas consequências”. 
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Figura 13 - Processo de implementação da concepção da manutenção  
baseada no risco total 

 
Fonte: Fuentes (2006, p. 29)  

 

Fuentes (2006) esclarece que a manutenção baseada no risco compõe-se de três 

características principais: determinação do risco, que consiste na identificação e 

estimativa do risco; avaliação do risco, cujo objetivo é estimar o risco; e 

planejamento da manutenção, considerando os fatores de risco.  

 

A MBR tem por principal objetivo determinar um plano de manutenção capaz de 

minimizar o nível do risco resultante de uma falha do sistema, mediante a realização 
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da avaliação do risco e o uso de técnicas apropriadas, determinando o valor do nível 

de risco aceitável (Fuentes, 2006). 

 

2.2.5 Descrição das outras concepções de manutenção 

 

As outras concepções de manutenção propostas a seguir são: terotecnologia 

avançada, concepção estratégica de manutenção (SMC), manutenção centrada no 

negócio ou Business Centered Maintenance (BCM), apoio logístico integrado/análise 

do apoio logístico ou Integrated Logistic Support/Logistic Suppor Analysis (ILS/LSA) 

e manutenção com qualidade total ou Total Quality Maintenance (TQMain).  

 

Figura 14 - Resumo para as concepções de manutenção 
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Criar uma combinação 
de sistema administrativo 
e canais de comunicação 
os quais provêm suporte 

para a manutenção 

É uma combinação de 
conhecimentos de gestão, finanças, 
engenharia, projeto, construção e 
outras práticas aplicadas a bens 
físicos na busca de um ciclo de vida 
econômico. Inclui: ter ativos com 
mantenabilidade e confiabilidade; 
aplicação das melhores 
tecnologias; ativos com 
características de operatividade; 
uso de técnicas operativas para 
reduzir as paradas e melhorar os 
cuidados dos bens; controle e 
monitoramento dos custos e 
informação de retro alimentação; 
programas de seleção e 
treinamento para os colaboradores 

Fazer análise FMECA. 
Realizar projeto do 
equipamento.  
Definir especificações 
técnicas e econômicas. 
Aquisição do 
equipamento, testar, 
analisar e definir 
instalação dos 
equipamentos. 
Testes, ajuste e receber 
em conformidade. 
Treinamento, capacitação 
dos operadores e 
mantenedores. 
Operação e manutenção. 
Substituição 
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Integrar estrategicamente 
a concepção da 

manutenção com outras 
áreas da empresa 

baseada em modelos 
para tomada de decisão 

Na concepção SMC a manutenção 
é uma atividade multidisciplinar que 
envolve o conhecimento científico 
da degradação dos mecanismos. 
Este conhecimento baseado na 
análise dos dados coletados na 
empresa avalia o estado do 
equipamento, constrói modelos 
quantitativos para a predição dos 
diferentes impactos das ações (de 
manutenção e operação) na 
degradação do equipamento e 
administra a manutenção a partir de 
uma perspectiva estratégica. 

Conhecimento total do 
equipamento.  
Planejar, de forma 
otimizada, as ações de 
manutenção, o qual 
implica: coletar e analisar 
os dados relevantes para 
avaliar o estado do 
equipamento; construir 
modelos para predizer as 
consequências das ações 
de manutenção e das 
cargas de operação e 
decidir sobre as melhores 
ações de manutenção. 
Implementação das ações 
que otimizam a 
manutenção. 

Fonte: Fuentes (2006, p. 33). 
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A Figura 14 apresenta os principais objetivos da tero-tecnologia avançada (Sherwin, 

2000) e a concepção estratégica de manutenção (SMC) (Murthy, Atrens & 

Eccleston, 2002). Mostra suas principais características e os procedimentos que 

cada um adota para que possa ser utilizado nas organizações. 

 

A Figura 15 apresenta os principais objetivos da manutenção centrada no negócio, 

do apoio logístico integrado/análise de apoio logístico (ILS/LSA) (Waeyenberg & 

Pintelon, 2002) e da manutenção com qualidade total (TQMain) (Sherwin, 2002; Al-

Najjar, 1996). Mostra suas principais características e os procedimentos que cada 

um aborda para poder ser aplicado nas organizações. 

 

Figura 15 - Resumo para as concepções de manutenção 

           (Continua...) 
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Identificar os objetivos do 
negócio e estes são 
trasladados para os 

objetivos da gestão da 
manutenção. 

O foco central é posto na 
orientação de que a 

manutenção tem que ser 
visualizada como um 
centro de benefícios e 

não como um centro de 
custos. 

Esta concepção requer para o 
seu desenvolvimento uma 

quantidade grande de informação 
sobre o processo de produção, 

plano de produção, predições de 
vendas, carga de trabalho 
projetada, ciclo de vida do 
produto e do equipamento, 
confiabilidade esperada do 

sistema técnico, entre outras 
informações. O total do 

equipamento é divido em 
múltiplas unidades de produção e 
cada uma como uma concepção 

própria para a manutenção, 
sendo similares às unidades de 

negócios, todas interconectadas. 

Definir os objetivos do 
negócio da empresa. 

Processo de 
compatibilização e 

internalização. 
Definir os objetivos para 

função manutenção. 
Identificar os grupos 

funcionais úteis críticos e 
perfil do processo produtivo. 
Dividir cada grupo funcional 
em itens que precisam de 

manutenção. 
Determinar e ordenar os 

procedimentos da 
manutenção. 

Estabelecer métodos e 
tempos para os trabalhos de 

manutenção definidos. 
Estabelecer um programa 

para a manutenção em 
linha, fora de programa de 
produção e paradas gerais. 
Estabelecer guias para as 

manutenções corretivas 

inesperadas. 
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Figura 15 - Resumo para as concepções de manutenção 

           (Conclusão) 
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O principal objetivo do 
ILS é assegurar a 

integração de variados 
elementos de apoio 
(recursos e pessoal, 
capacitação, peças e 

partes, testes e 
equipamentos de apoio, 

facilidades para a 
manutenção, transporte e 

manuseio, recursos 
computacionais e dados 

técnicos). 
LSA é um processo 

analítico para identificar e 
avaliar a logística de 
apoio de um sistema 

novo. 

ILS é uma função administrativa 
que fornece o planejamento 

inicial, suportes e controle para 
assegurar que o usuário receberá 

um sistema que não somente 
atingirá seus requisitos de 

desempenho, mas, também 
poderá ser apoiado (mantido) em 
forma econômica e expedita ao 
longo de todo seu ciclo de vida 

útil. 
É claro que a análise ILS/LSA é 
mais efetiva e terá um grande 
impacto no custo na fase de 

projeto conceitual e nas primeiras 
etapas do programa. 

Como tal, a análise do ILS/LSA é 
apropriada para pesquisar as 

alternativas de estratégias para 
manutenção. 

Tais decisões deveriam ser 
influenciadas pela informação de 

retro alimentação do projeto, 
desempenho e custos que 

provêm do ciclo completo de vida 
de toda a instalação. 

 

Definição do problema e 
identificação das 

alternativas. 
Preparação da estrutura de 

custos hierarquizada. 
Coleta dos dados de custos 

e desempenho; custo de 
aquisição do produto ou 
item; de distribuição do 

produto; de operação; de 
treinamento; de estoques; 
de descarte do produto; de 

atualização dos dados 
técnicos e custos de 

manutenção. 
Cálculo do custo do ciclo de 

vida. 
Comparar opções e realizar 

um ranking. 
Efetuar uma análise de 

cenários e de sensibilidade. 
Investigação das restrições 

de custos - realizar as 
compensações 
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Implementar técnicas de 
manutenção apoiada na 

condição, tal como a 
análise das vibrações 

para melhorar as políticas 
de manutenção depois de 
cada retirada da parte por 

meio da confrontação 
com os dados históricos 

armazenados. 

Nesta concepção considera-se o 
equipamento e todos os 

elementos essenciais que 
constituem o processo de 
manufatura tais como as 
operações de produção, 

condições ambientais, controle 
de qualidade, pessoal, métodos e 

materiais. É baseado no uso 
intensivo de dados e de sua 

análise para detectar as causas 
de cada desvio na qualidade do 

produto e na condição de 
operação do equipamento e 

monitorar a evolução do defeito 
(dano) nas primeiras etapas para 

aumentar a vida média do 
equipamento. 

 

Definir as características do 
produto. 

Obter informação de cartas 
de controle, limites, desvios, 

capacidade do processo, 
normalidade e causas 

atribuíveis. 
Identificar e analisar as 

causas por trás dos desvios. 
Classificar os elementos do 
processo os quais são os 
responsáveis dos desvios. 

Determinar a melhor 
combinação dos elementos 

do processo. 
Re-ajustes dos elementos 

do processo. 

Fonte: Fuentes (2006, p. 34). 
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2.3 Inovação na área de manutenção 

 

A manutenção gera condições operacionais para que os equipamentos, instalações 

e serviços funcionem adequadamente, com o propósito de atingir os objetivos e as 

metas da empresa, atendendo os clientes com mais baixo custo e sem perda da 

qualidade (Tavares, 2011). 

 

A inovação na área de Manutenção é um processo planejado, sistemático, 

gerenciado, acompanhado e executado sob a perspectiva da liderança da 

organização. Todos os gerentes, responsáveis e funcionários da empresa devem 

estar envolvidos e comprometidos com este objetivo (Arantes, 2002). Em suma, é o 

trabalho em equipe que tem como finalidade assegurar o crescimento do nível 

tecnológico, administrativo e organizacional e assegurar a continuidade na gestão e 

na eficiência dos serviços prestados. Isso é realizado por meio de uma estratégica 

contínua na capacitação de sua estrutura, possibilitando os suportes que possam 

antecipar as mudanças observadas e ou previsíveis em relação ao seu ambiente 

externo. 

 

Monchy (1989) afirma que, para se formular um plano de desenvolvimento da 

manutenção, devem ser observados três aspectos importantes: 

 

a) Objetivo - define a função da manutenção, ou seja, onde se pretende 

chegar; 

b) Ambiente - até que ponto se pode chegar com a disponibilidade de 

recursos e limitações internas e externas; 

c) Capacitação - que representa o nível de preparação da equipe de 

manutenção para realizar as tarefas necessárias, com base no objetivo 

proposto. 

 

Para Carazas (2011), a manutenção é a combinação de atividade, conhecimentos e 

habilidades aplicados em um sistema ou equipamento para manter-se em um estado 

determinado para a operação ou em condições de se recuperar após a ocorrência 

da falha ao longo de sua vida útil planejada. 
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Carazas (2011) e Fuentes (2006) definem que o ponto de partida da manutenção é a 

avaliação do conjunto de recursos humanos e físicos, com base em tarefas e 

procedimentos, cujo objetivo final é executar a manutenção aos equipamentos da 

organização. Por ser uma função muito importante, devem ser analisados os 

requisitos impostos, para atender o conjunto de equipamentos de acordo com o nível 

de confiabilidade necessário. Para o autor, esta análise deve ser feita antes que as 

condições deixem de ser positivas para a organização. 

 

Para Monchy (1989, p. 105), “a confiabilidade é a característica de um dispositivo 

expressa pela probabilidade que esse dispositivo tem de cumprir uma função 

requerida em condições de utilização e por um período de tempo determinado”. 

 

Para Fuentes (2006) e de Okumus (2003), são identificados quatro fatores que 

devem ser conhecidos pelos gerentes a fim de assegurar que a implementação da 

estratégia seja definida por algum método de seleção, de modo a obter sucesso e 

cumprir as metas traçadas pela organização. Estes fatores são: conteúdo 

estratégico, contexto estratégico, processo operacional e resultados esperados 

(Figura 16). 

 

Figura 16 - Fatores no processo da implementação da estratégia 

 
Fonte: Fuentes (2006, p, 17) 

 

Segundo os autores, o conteúdo estratégico se refere ao como e ao por que a 

mudança é iniciada. O contexto estratégico pode se dividir em: externo e interno. O 

contexto externo está diretamente relacionado à variabilidade do ambiente em que 
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está inserida a organização produtiva. No contexto interno, a estratégia tem que 

levar em conta os aspectos relacionados a: estrutura organizacional, 

responsabilidades do trabalho, distribuição do poder, processo de tomada de 

decisões, organograma, divisão do trabalho e funções. 

 

No processo operacional, os aspectos que precisam ser observados para o sucesso 

da aplicação da concepção para a manutenção são: planejamento da 

implementação das atividades consideradas para o projeto e planejamento 

operacional, que tem relação direta com a preparação.  

 

O último ponto a ser analisado para o processo de implementação de uma estratégia 

é a saída desejada do projeto, que pode ser tangível ou intangível. Para Fuentes 

(2006), na visão de Okumus (2003), a equipe que assume o cargo da 

implementação do projeto que tenha uma característica muito desejável deve ter a 

capacidade de analisar os resultados obtidos, sejam estes bem-sucedidos ou não. 

Para ambos os casos, é preciso analisar as fontes de erros e as áreas dentro do 

planejamento e da execução que podem ser melhoradas, para as quais estes 

conhecimentos podem ser transmitidos. 

 

Fuentes (2006) e Coetzee (1999) observam que vários autores concordam com o 

fato de que a engenharia e a gestão da manutenção estão cada vez mais recebendo 

atenção, especialmente devido à necessidade de extrair dos equipamentos melhor 

performance, devido ao alto custo da produtividade, bem como de influir fortemente 

na manutenção efetiva com diferencial competitivo do seu produto. Contudo, a 

atenção que recebe a função manutenção é, constantemente, resultado de uma 

ação isolada, sem uma adequada integração entre as variadas técnicas 

empregadas. 

 

Segundo Tavares (2011) e Carazas (2011), a permanência do equipamento em 

condições ideais significa vida útil mais longa, e isso é conseguido por meio de 

sistemas adequados e eficientes de manutenção. 

 

Waeyenbergh e Pintelon (2002) destacam que a forma correta para direcionar as 

necessidades para uma função de manutenção efetiva dentro da organização é ter a 
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visão holística da função. Outro ponto em destaque é que, para alcançar um real 

melhoramento, existe a necessidade de integrar completamente a manutenção no 

sistema de negócios da empresa (Gits, 1992), especialmente usando tecnologias da 

informação e formulando uma concepção com bases teóricas comprovadas (Vatn, 

Holkstad & Bodsberg, 1996). 

 

Para Carazas (2011) e Fuentes (2006), além das ferramentas empregadas, se as 

empresas souberem empregar as variadas metodologias, filosofias e técnicas 

apropriadamente coordenadas e planejadas o efeito da função manutenção torna-se 

perceptível. Para incrementar a eficiência da manutenção, é necessário utilizar 

algumas técnicas ou concepções mais utilizadas. Podem-se citar: a manutenção 

centrada na confiabilidade (MCC), a manutenção produtiva total (TPM), a 

manutenção centrada na condição (MBC), e o sistemas de administração da 

manutenção computadorizada (CMMS), dentre outras. Todas estas técnicas 

contribuem, de alguma forma, para que a manutenção seja bem sucedida, na 

organização. Entretanto, a forma como vão ser utilizadas ou como serão 

introduzidas pode não resultar na otimização de sua aplicação (Coetzee, 1999 como 

citado em Fuentes, 2006). 

 

O melhoramento contínuo das práticas de manutenções e a redução de seus custos 

são resultados da utilização de ferramentas com base no processo de 

gerenciamento (Tavares, 2011). 

 

2.4 Contribuições para a pesquisa 

 

Concluído o levantamento dos principais subsídios teóricos pertinentes a esta 

dissertação, destaca-se que o marco teórico usado como suporte para a etapa de 

análise foi baseado, principalmente, nos pressupostos de gestão da inovação de 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), Davila, Epstein e Shelton (2007), OCDE (2005), Sakar 

(2007), Terra (2007) e Tigre (2006), dentre outros. 

 

Já as exposições e os tipos de manutenção foram baseados em Fuentes (2006), 

Carazas (2011) e Monchy (1989) dentre outros, além dos conceitos de inovação em 
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manutenção abordados por Waeyenbergh e Pintelon (2002), Monchy (1989), 

Tavares (2011) e Carazas (2011).  

 

Para a elaboração desta pesquisa, o instrumento utilizado contemplou o modelo de 

avaliação de inovação, de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental, conforme Git (1998) e Vergara (1998), e a observação não 

participante Marconi e Lakatos (2002). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Todas as informações aqui abordados estão disponíveis no site da ArcelorMittal.  

 

Segundo a área de Comunicação da ArcelorMittal Monlevade, na passagem para o 

século XX o esgotamento das jazidas de ouro de Minas Gerais e o incremento do 

setor industrial no País despertaram ainda mais o interesse pelas reservas de ferro 

da região. 

 

Para Amaro Lanari, Cristiano Guimarães e Gil Guatimosin, jovens engenheiros 

recém-formados da Escola de Minas de Ouro Preto, esse interesse transformou-se 

em empreendimento. Em 21 de janeiro de 1917, eles criaram, juntamente com 

outros pioneiros, como o banqueiro e comerciante Sebastião Augusto de Lima e o 

industrial Américo Teixeira Guimarães, a Companhia Siderúrgica Mineira, na cidade 

de Sabará. 

 

Em 11 de dezembro de 1921, a Companhia Siderúrgica Mineira realizou uma 

assembleia de acionistas para aumentar seu capital, que seria subscrito pela ARBE 

Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (ARBED). Com isso, passou a se 

denominar "Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira" conhecida por muito CSBM.  

 

No dia 31 de agosto de 1935, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, em uma 

mesma cerimônia, inaugurou o ramal ferroviário de Santa Bárbara e lançou a pedra 

fundamental da nova usina. A primeira corrida de gusa, no alto-forno, recebeu o 

nome "Getúlio Vargas", ocorreu em 20 de julho de 1937.  

 

Com o crescimento e a diversificação da usina de Monlevade, em 1946 quando a 

CSN entrou em funcionamento, chegando a responder sozinha por 49% do aço 

produzido no mercado brasileiro, com uma linha de produtos que ia desde 

vergalhões para a construção civil até arames, pregos, parafusos e ligas especiais 

de aço. 
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Durante a Segunda Guerra Mundial (1939–1945), a Belgo participou do esforço de 

guerra produzindo os trilhos necessários à manutenção e expansão das malhas 

ferrovias nacionais. Para tanto, foi construído um laminador especial, em parceria 

com o Arsenal da Marinha Brasileira, que possuía instalações de usinagem no Rio 

de Janeiro. Em 1943, aconteceu a produção do primeiro trilho na história do Brasil e 

da América Latina. 

 

A década de 1990 foi um período de grandes mudanças. Na área tecnológica, a 

Belgo iniciou a atualização de sua estrutura produtiva, com a inauguração de um 

moderno trem de laminação, em Monlevade, que proporcionou à usina grandes 

ganhos de qualidade do fio-máquina. 

 

A empresa também investiu na mudança dos cinco altos-fornos que funcionavam a 

carvão vegetal, substituindo-os por apenas um alto-forno de grande porte, 

inaugurando, em 2000, a coque mineral. 

 

Na área mercadológica, investiu na recuperação do setor de laminados, a partir da 

aquisição de empresas como a Companhia de Ferro e Aço Vitória (COFAVI), em 

1993, a Dedini S.A. Siderúrgica, em 1994, em Piracicaba (São Paulo), e, em 1995, a 

Mendes Júnior Siderurgia, de Juiz de Fora. Enquanto fazia esse e outros 

investimentos estratégicos, desmobilizava recursos em empresas fora de sua área 

de atuação principal, tornando o grupo mais competitivo. 

 

Esse rearranjo permitiu que a Belgo se tornasse importante player mundial, 

adquirindo participação em importantes empresas siderúrgicas na Argentina, Chile, 

Peru e Canadá. A entrada direta em negócios internacionais transformou a Belgo em 

peça-chave do processo de globalização da ARBED, que, em 2001, uniu-se à 

francesa Usinor e à espanhola Aceralia, para criar a ARCELOR, gigante do setor 

mundial. 

 

Em 2005, a Arcelor se uniu à Companhia Siderúrgica Tubarão (CST) e à Vega do 

Sul, criando então a Arcelor Brasil, a maior siderúrgica da América Latina, formada 

por vinte e cinco unidades e com capacidade de produção de onze milhões de 

toneladas de aço por ano e quatorze mil empregados.  
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Em 2006, a Arcelor Brasil passou a ser controlada pelo Grupo ArcelorMittal, a partir 

da fusão dos dois maiores grupo siderúrgicos do mundo, Arcelor e Mittal Steel, 

presente em mais de 60 países da Europa, Ásia, Américas e África. 

 

Refletindo as aspirações da companhia, em 29 de maio de 2007 ela lançou uma 

nova marca e, com ela, sua nova visão - “Transformando o amanhã” - que passou a 

ser suportada por três valores principais: sustentabilidade, qualidade e liderança. 

 

Figura 17 - Vista Aérea da ArcelorMittal Monlevade 

 

 

Fonte: ArcelorMittal Monlevade, 2013 

 

A ArcelorMittal Monlevade está situada a 110 km de Belo Horizonte, no Vale do Aço 

mineiro, em uma região que tem grande concentração de indústrias siderúrgicas e 

boa malha ferroviária e rodoviária que a liga aos principais mercados e pontos de 

escoamento da produção no País (Figura 16). 

 

A empresa é a única siderúrgica da América Latina a possuir instalações e qualidade 

de processos adequados para a produção de aço para reforço de pneus radiais 

(steelcord), o que a coloca como um dos melhores fornecedores do mundo. 

 

A ArcelorMittal Monlevade é uma unidade integrada, pois conta com processos de 

produção desde a utilização do minério (extraído na Mina do Andrade, a 11 km de 
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distância), passando pela sinterização, redução em alto-forno e refino do aço, até a 

laminação. Produz fio-máquina de baixo e alto teor de carbono e de baixa liga para 

as mais diversas aplicações, destacando-se o fio-máquina para lã de aço e o 

steelcord. 

 

A unidade é uma planta de última geração em equipamentos siderúrgicos, resultado 

de diversos planos de expansão e modernização. Sua produção é destinada ao 

mercado nacional, clientes internacionais e trefilarias do Grupo ArcelorMittal.  
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, apresenta-se a metodologia utilizada para a realização desta 

dissertação. Traz explicações sobre a caracterização, o tipo de pesquisa, as formas 

de abordagem, a definição da unidade de análise, os instrumentos para a coleta de 

dados e as estratégias utilizadas para a interpretação dos dados coletados. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, por se preocupar em 

analisar e interpretar aspectos profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano e fornecendo análise mais detalhada sobre a investigação, 

hábitos & atitudes tendências de comportamentos dentre outros (Marconi & Lakatos, 

2004). Apresenta também um caráter quantitativo, pois visa quantificar os resultados 

a partir da utilização da inovação pela empresa ArcelorMittal Monlevade na área de 

Manutenção da aciaria. Optou-se pelo modelo de avaliação da inovação de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), por ser estruturado e por ser aplicado em qualquer 

organização. Como na ArcelorMittal Monlevade a área de Manutenção da aciaria 

está passando por reformulações nas estruturas desde 2008, detectou-se a 

oportunidade de avaliar como os funcionários de confiança da empresa veem a 

inovação na área de Manutenção e como o gestor irá lidar com os resultados desta 

avaliação depois de concluída. 

 

Adotou-se o estudo de caso, que é uma modalidade de pesquisa que consiste no 

estudo aprofundado de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 

delineamentos (Gil, 2006). Trata-se, ainda, de uma análise empírica que “analisa um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes” (Yin, 2010, p. 39).  
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Para o alcance dos objetivos propostos, esta pesquisa, quanto aos fins, se 

apresenta como descritiva, que, segundo Marconi e Lakatos (2004), aborda quatro 

aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, 

objetivando seu funcionamento no presente. Segundo Gil (2006), este tipo de 

pesquisa tem por objetivo descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou estabelecer relações entre as variáveis. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa contemplou a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental, a observação não participante e o uso de questionário.  

 

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2008), é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído de livros e artigos científicos. Para Vergara (1998), envolve o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em materiais publicados em livros, 

revistas, jornais e redes eletrônicas, ou seja, material acessível ao publico. 

 

Para Gil (1998), a pesquisa documental é semelhante à pesquisa bibliográfica. A 

diferença entre ambas prende-se à natureza da fonte. Enquanto a pesquisa 

bibliográfica utiliza fundamentos formulados por autores, a pesquisa documental 

vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Já para Vergara 

(1998) a pesquisa documental é realizada em documentos preservados no interior 

de órgãos públicos e privados de qualquer natureza ou inspirados em pessoas. 

 

A observação não participante, para Marconi e Lakatos (2002), é o tipo de pesquisa 

em que o observador fica de fora do fenômeno e não participa dele. Ele exerce o 

papel de um expectador.  Este tipo de pesquisa é muito utilizado quando se 

pretende fazer uma observação naturalística, tendo em vista que de modo nenhum o 

observador não venha interferir no fenômeno investigado. 

 

4.2 Unidade de análise e unidade de observação 

 

De acordo com Collis e Hussey (2005, p.120), a unidade de análise é “o tipo de caso 

que se referem às variáveis ou os fenômenos em estudo, bem como o problema de 

pesquisa, e sobre os quais são coletados e analisados os dados”.  
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Segundo Marconi e Lakatos (2002), a unidade de análise pretende evidenciar as 

relações entre o fenômeno estudado e outros fatores. Vieira e Zouain (2005) 

definem a unidade de análise como tendo caráter importante no processo de 

descrição da metodologia. Segundo os autores, esses níveis apresentam diferentes 

formas, sendo os mais comuns para os estudos administrativos e organizacionais: 

grupal, individual, societário, de campo e organizacional. Dessa forma, a unidade de 

análise desta pesquisa foi o ArcelorMittal Monlevade mais precisamente a área de 

Manutenção da Aciaria.  

 

A ArcelorMittal Monlevade é uma unidade integrada, que conta com processos de 

produção desde a utilização do minério de ferro extraído na mina do Andrade, 

passando pela sinterização, redução em alto-forno e refino do aço na aciaria, até a 

laminação. Na empresa, a área de Manutenção de aciaria se destaca pelo grande 

potencial de inovação presente, principalmente no que diz respeito a seus 

processos.  

 

A unidade de observação compreendeu a identificação das inovações na área de 

Manutenção da aciaria utilizando o modelo de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). Foi 

composta por 21 pessoas da área técnica: auxiliar, coordenadores e técnico-

assistente da manutenção da aciaria, por eles estarem ligados diretamente à área 

estratégica, ao processo e ao relacionamento direto com as pessoas e por 

ocuparem cargos de confiança da organização. Foram utilizados na pesquisa 

documental os documentos restritos da empresa e, por fim, a observação não 

participante. 

 

4.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Primeiro, foi solicitado ao gestor da área de Manutenção da aciaria autorização 

formal, por escrito, para a aplicação dos questionários na organização, a qual foi 

concedida pela empresa. Ao final da dissertação, serão apresentados os resultados 

das pesquisas ao gerente de área da Manutenção. O pedido de autorização formal 

está no Apêndice B. 
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O questionário foi dividido em dois momentos distintos, para serem entregue 

impressos aos entrevistados. No primeiro momento, foi entregue o questionário com 

o modelo de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), que permitiu a coleta de dados com os 

funcionários da empresa, para avaliar a inovação na área de Manutenção da aciaria 

em cada uma das cincos dimensões. No segundo momento, foi entregue o segundo 

questionário, para colher informações sobre os entrevistados que responderam ao 

primeiro questionário.  

 

O primeiro questionário constituiu-se de 40 perguntas, divididas em oito questões 

direcionadas a cada uma das cinco dimensões, divididas da seguinte forma: 

estratégias, processo, organização, relacionamento e aprendizagem.   

 

A dimensão estratégia é composta pelas questões 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 e 36; a 

processo, pelas questões 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 e 37; a organização, pelas 

questões 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 e 38; a relacionamento, pelas questões 5, 10, 14, 

19, 24, 29, 34 e 39; e aprendizagem, pelas questões 4, 9, 15, 20, 25, 30, 35 e 40.  

 

Depois que os todos os questionários foram respondidos, procedeu-se a sua 

avaliação. Então foram somados e divididos por 8. A cada afirmação foi atribuída 

uma pontuação entre 1 (= "Definitivamente falso") e 7 (= "Muito verdadeiro"). 

 

O segundo questionário foi composto de cinco perguntas sobre: cargo dos 

entrevistados, tempo de serviço na organização, sexo, escolaridade e idade. 

 

A pesquisa documental ocorreu nos documentos restritos da empresa. Já a 

observação não participante ocorreu no período de fevereiro de 2014 a julho de 

2014. O alinhamento do resultado obtido com o modelo de avaliação da inovação de 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), juntamente com a pesquisa documental e a 

observação não participante, permitiu identificar como se dá a inovação na área de 

Manutenção da aciaria. Também foi promovido um estudo bibliográfico sobre o 

assunto em questão, no caso a inovação na área de Manutenção.  

 

Os questionários foram destinados ao nível técnico, auxiliar técnicos, coordenadores 

técnicos e técnicos assistentes da aciaria “manutenção”, que são os funcionários 
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que têm contato direto com o processo e os tomadores de decisões. Quanto à 

formação dos entrevistados, identificou-se que 54,55% têm nível superior em 

diversas áreas, 31,82% têm nível técnico, 9,09% têm pós-graduação e 4,55% têm 

superior incompleto. Todos são vinculados ao corpo técnico da Manutenção. 

 

Questionário “é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito sem a presença do 

entrevistador” (Marconi & Lakatos, 2002, p. 98). 

 

A utilização de múltiplas fontes para a coleta de dados está de acordo com o que 

defende Yin (2010), para quem, a coleta do maior número possível de fontes de 

evidências resulta em um estudo de caso com significância para seus resultados.  

 

4.4 Estratégia de análise de conteúdo e tratamento dos dados 

 

Segundo Bardin (1997), a analise de conteúdo, ou categorial, serve para descrever 

as principais fases de uma análise de conteúdo. Para a análise dos dados, as 

informações colhidas nos questionários de avaliação de inovação do modelo de 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), na pesquisa documental e na observação não 

participante foram apuradas e comparadas com as teorias apresentadas no marco 

teórico.  

 

A pesquisa foi aplicada em 100% do corpo técnico-administrativo da área de 

Manutenção da aciaria. Os dados obtidos foram transferidos e montados em uma 

base de dados do software da Microsoft o Excel 2010, para a tabulação dos dados.  

 

A análise dos dados, a pesquisa documental e a observação não participante foram 

consideradas. Após detalhadamente estudadas, compuseram um rol de sugestões 

sobre inovações e melhorias que podem ser implantadas na ArcelorMittal 

Monlevade. 

 

A Figura 18 e a Tabela 1 representam o modelo proposto por Tidd, Bessant e Pavitt, 

o qual visam avaliar a gestão da inovação. O modelo propõe abranger as dimensões 

estratégia, aprendizagem, relacionamentos, processos e organização. 
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Figura 18 - Gráfico das cinco dimensões da inovação 

 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 585) 

 

 

A Figura 18 mostra como é feita a pontuação. Quanto mais próximo de 7, mais a 

organização é inovadora de acordo com cada uma das cincos dimensões.  

 

A Tabela 1 mostra como foi separada cada pergunta de acordo com cada uma das 

cincos dimensões. A média obtida em cada uma, das perguntas foi dividida por 21, 

total dos respondentes. Posteriormente, a média obtida em cada pergunta da 

dimensão foi dividido por 8. 
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Tabela 1 - Fórmula de cálculo utilizado na pesquisa das dimensões da inovação 

Estratégias 

Nº de perguntas 

Pontos 

obtidos 

Processo 

Nº de perguntas 

Pontos 

obtidos 

Organização 

Nº de perguntas 

Pontos 

obtidos 

Relacionamento 

Nº de perguntas 

 

Pontos 

obtidos 

Aprendizagem 

Nº de perguntas 

Pontos 

obtidos 

1  2  3  5  4  

6  7  8  10  9  

11  12  13  14  15  

16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  

Média          

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 585) 
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A Figura 19 apresenta a síntese da metodologia utilizada na análise dos dados 

relacionada aos objetivos específicos propostos nesta pesquisa assim como os 

autores que deram sustentação teórica ao assunto abordado e aos instrumentos de 

coleta de dados correspondentes. 

 

Figura 19 - Síntese da pesquisa 

Objetivos específicos Autores Tipo de Pesquisa 
Fonte/ 

Instrumento de 
coleta de dados 

Identificar as políticas e o 
processo de manutenção da 

aciaria da ArcelorMittal 
Monlevade. 

Bessant, Tidd 
Bessant, Tidd e Pavit 

Carazas 
Davila, Epstein, Shelton 

Fuentes 
Manual de Oslo 

Monchy 
Sakar 
Terra 

Pesquisa de campo 
Referencial 

teórico 

Identificar os principais 
fatores de inovação em 
manutenção junto aos 

profissionais envolvidos na 
função manutenção. 

Bessant, Tidd e Pavitt 
Davila, Epstein, Shelton 

Pinchot e Pellman 
Terra 
Tigre 
Sakar 

Pesquisa de campo 

Referencial 
teórico 

Questionário 
questões 1 a 40 

Identificar a existência de 
metodologias, para o 
desenvolvimento de 

inovação, em manutenção, 
utilizadas na empresa. 

Bessant, Tidd e Pavitt 
Carazas 

Davila, Epstein, Shelton 
Fuentes 

Gits 
Monchy 

Pesquisa de campo 

Referencial 
teórico 

Questionário 
questões 1 a 40 

Identificar os principais 
fatores facilitadores e 
dificultadores para a 
inovação no setor. 

Bessant, Tidd e Pavitt Pesquisa de campo 

Referencial 
Teórico 

Questionário 
Questões 3, 8, 

13, 18, 23, 28, 33 
e 38 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo procede-se à apresentação e análise dos resultados da pesquisa, 

partir da aplicação das técnicas e dos instrumentos descritos e à caracterização dos 

respondentes da pesquisa. 

 

5.1 Caracterização dos respondentes da pesquisa na área de Manutenção da 

ArcelorMittal Monlevade 

 

Os funcionários que responderam aos questionários são de nível técnico, auxiliares 

técnicos, coordenadores técnicos e técnicos assistentes da área de Manutenção da 

aciaria, sendo responsáveis por coordenar e ou executar as manutenções 

programadas e corretivas em equipamentos eletroeletrônicos.  

 

Eles participam de comissões técnicas e de estudos, discutem sobre melhorias a 

serem realizadas e elaboram e implantam planos de ação para viabilizar o 

cumprimento de metas estabelecidas. 

 

São responsáveis por propor melhorias para os equipamentos e os processos de 

manutenção, por meio de metodologias próprias, sugerindo modificações voltadas 

para minimizar os custos de operações e manutenções, aumentar a produtividade e 

participar do desenvolvimento de práticas de gestão e aplicação nas gerências de 

áreas, como análise de anomalias e planos de ação. 

 

Além das responsabilidades descritas, os técnicos assistentes são responsáveis por 

auxiliar no gerenciamento dos processos de Gerência de área de Manutenção da 

aciaria. Além disso, fazem relatórios para os clientes da gerências de área, 

comentando fatos relevantes, de modo a assegurar dados referentes a custos, 

prazos e qualidade de atendimento, visando ao registro histórico a ser utilizado em 

futuras manutenções. 

 

O segundo questionário mostrou que 100% dos funcionários participantes da 

pesquisa são do sexo masculino. 
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Figura 20 - Cargos dos entrevistados 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 20 mostra os cargos ocupados pelos entrevistados, configurando a 

seguinte divisão: 52,38%, técnicos de manutenção; 4,76%, auxiliares técnicos; 

28,57%, coordenadores técnicos; e 14,28%, técnicos assistentes. 

 

A Figura 21 mostra o tempo de trabalho dos entrevistados na organização: 47,62%,  

de seis a 10 anos; 14,28%, entre 21 a 25 anos; e 38,10%, de 26 a 30 anos. 

 

Figura 21 - Tempo de serviço na empresa, em % 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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É notável com a observação não participante, a pesquisa documental no arquivo de 

banco de dados dos funcionários da área de manutenção da aciaria e a análise dos 

dados revelaram que há quase 17 meses não foi contratado nenhum funcionário na 

área de manutenção. Existe grande concentração de pessoas com conhecimento na 

área de Manutenção prestes a se aposentarem e outra de funcionários que não têm 

conhecimentos e expertises sobre os equipamentos e processos de manutenção. 

 

Lemos (1999), Carazas (2011) e Yamaguchi (2005) reforçam a importância do 

conhecimento no processo. Quando uma organização tem grande concentração de 

funcionários na faixa de 25 anos de experiência e na faixa com menos anos de 10 

anos de experiência na empresa ela fica dependente dos conhecimentos desses 

profissionais mais experientes. Em outras palavras, se todos se desligarem no 

mesmo momento haverá a perda desse conhecimento, de informações importantes 

no processo da organização e de inovação. 

 

Quanto à formação, tem-se que: 57,14% têm com nível superior em diversas áreas; 

33,33%; nível técnico; 4,76%, pós-graduação; e 4,76%, superior incompleto. Em sua 

totalidade, são técnicos na área de Manutenção (Figura 22). 

 

Figura 22 - Escolaridade dos entrevistados, em % 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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É notável que, se somadas as pessoas com superior completo e aquelas com pós-

graduação, tem-se que praticamente 62% possuem curso superior, o que contribui 

fortemente para que a ArcelorMittal, na área de Manutenção de aciaria, possa se 

tornar uma organização altamente inovadora e competitiva. 

 

A Figura 23 mostra as faixas etárias dos entrevistados: 4,76% têm de 20 a 25 anos; 

9,52%, de 26 a 30 anos; 9,52% de 31 a 35 anos; 14,28%, de 36 a 40 anos; 14,28%, 

de 41 a 45 anos; 38,10%, de 46 a 50 anos; e 9,52%, 51 a 55 anos. 

 

Figura 23 - Tempo de serviço na empresa em % 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisado detalhadamente a Figura 22 observa-se que a idade dos entrevistados 

está bem distribuída, mesmo que existam mais pessoas com idade de 46 a 50 anos. 

Porém, há uma distribuição mais sistemática. 

 

Comparando os dados da Figura 22 com os dados da Figura 20, aparentemente, 

percebe-se uma correlação. Verifica-se na Figura 20 que 47,62% podem ser 

considerados novatos (com menos de 10 anos de experiência) e que 52,38% são  

pessoas de 21 a 35 anos, portanto, com experiência, amplo conhecimento de 

manutenção e na área de Manutenção de aciaria e que podem aposentar ou estão 

próximos de se aposentarem. Já a Figura 19 mostra que os entrevistados de 41 a 55 

anos idade equivalem a 52,39%,. ou seja, a empresa possui pessoas com idade e 
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tempo de serviço com praticamente a mesma porcentagem de aposentáveis na área 

de Manutenção da aciaria. 

 

Pode-se inferir também que há mais pessoas com experiências, conhecimentos 

expertises de área e em equipamentos (tempo para aposentar), enquanto se tem 

praticamente outra metade com falta destas características. Isso contribui para que o 

processo de inovação na área de Manutenção seja mais lento do que se tivesse 

uma equipe homogênea. 

 

5.2 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Os resultados da avaliação da inovação na área de Manutenção da aciaria da 

ArcelorMittal Monlevade, serão apresentados de maneira geral nos próximos 

tópicos, focalizando cada uma das cincos dimensões separadamente. 

 

A Tabela 2 mostra o modelo de Tidd, Bessant e Pavitt (2008) na íntegra. Na parte 

superior da tabela (em azul) estão as cincos dimensões: estratégia, processo, 

organização, relacionamento e aprendizagem. Cada dimensão está associada a 

uma coluna com a média dos pontos obtidos em cada umas das perguntas, e esta, 

por sua vez, está dividida em cada uma das cincos dimensões, sendo oito perguntas 

para cada uma. Na parte inferior da tabela, tem-se a média de cada uma das 

dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Resultado da tabulação dos resultados da pesquisa 

Estratégias 

Nº de perguntas 

Pontos 

obtidos 

Processo 

Nº de perguntas 

Pontos 

obtidos 

Organização 

Nº de perguntas 

Pontos 

obtidos 

Relacionamento 

Nº de perguntas 

 

Pontos 

obtidos 

Aprendizagem 

Nº de perguntas 

Pontos 

obtidos 

1 4,429 2 4,619 3 3.905 5 4,667 4 3,381 

6 3,714 7 2,952 8 4 10 4,810 9 4,333 

11 4,238 12 4,095 13 3,952 14 2,952 15 4,905 

16 3,857 17 3,905 18 3,524 19 4,095 20 4,610 

21 3,667 22 4 23 3,476 24 3,810 25 3,524 

26 3,905 27 3,667 28 2,857 29 3,857 30 4,143 

31 3,366 32 3,143 33 2,714 34 2,952 35 4,333 

36 3,714 37 3,571 38 4,286 39 4,048 40 3,857 

Média 3,899  3,744  3,589  3,899  4,137 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Os resultados a Tabela 2 permitiram gerar a Figura 24, com os resultados da 

quarenta perguntas respondidas refletindo a imagem da empresa neste momento 

(julho 2014). 

 

Figura 24 - Resultado das 40 perguntas sobre inovação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nos resultados obtidos na Tabela 2 e na Figura 24, foi gerado o gráfico 

polar com as cincos dimensões da auditoria de inovação na ArcelorMittal Monlevade 

na área de Manutenção da aciaria (Figura 24). 

 

A partir dos resultados obtidos respeitando os critérios do modelo de Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008), são apresentadas as 40 perguntas, conforme a Figura 24, sendo oito 

para a cada uma das cinco dimensões do modelo de inovação. Dessa forma, foi 

possível traçar o(s) perfil(is) específicos para a manutenção da aciaria da empresa 

estudada (Figura 25).  
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Figura 25 - Análise das dimensões da inovação na manutenção 
da aciaria da ArcelorMittal Monlevade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O objetivo principal desta gráfico polar, Figura 24, foi possibilitar às pessoas 

tomadoras de decisões informações que lhes permitissem compreender as 

situações identificadas e a realidade em que a empresa se encontra. Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) explicam que não importa o resultado obtido na avaliação da inovação 

na organização, mas sim a atitude do gestor ou da organização que irá melhorar e 

corrigir as necessidades identificadas. 

 

Por meio da análise gráfica da Figura 25, foi possível confeccionar a Figura 25. Os 

resultados obtidos a partir dos questionários sobre gestão da inovação do corpo 

técnico de Manutenção da aciaria da ArcelorMittal Monlevade apresenta melhor 

gerenciamento da inovação no que, diz respeito à dimensão aprendizagem, que 

obteve a média de 4,137 (pontuação gráfica entre 1 (= "Definitivamente falso") e 7 (= 

"Muito verdadeiro").  

 

A pior média em gerenciamento da inovação foi de organização com 3,589 pontos. 

Estratégia obteve a media de 3,889; relacionamento 3,889 pontos; e processo, 3,744 

pontos.  
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Figura 26 - Resultado da avaliação das cincos dimensões da inovação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 27 apresenta a média, a moda, a mediana e o desvio-padrão para cada 

uma das cinco dimensões. Aprendizagem obteve a melhor média, bem como a 

melhor moda e mediana, porém seu desvio-padrão nos resultados foi o segundo 

melhor. 

 

Figura 27 - Resultado da média, moda, mediana e desvio padrão 

das cinco dimensões da inovação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Já as dimensões estratégia e relacionamento obtiveram a mesma média de 

pontuação, entretanto a moda de estratégia foi melhor que a de relacionamento. Já 
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a mediana de relacionamento foi melhor que a de estratégia. Percebeu-se que o 

desvio-padrão de estratégia foi o melhor de todas as dimensões, com o mínimo de 

0,286. O desvio-padrão de relacionamento obteve a pior nota. 

 

A dimensão de relacionamento obteve a pior moda. Para as dimensões processo e 

organização não foi possível calcular a moda, que é o valor “resultado” que mais se 

repete. A mediana e o desvio-padrão de processo e organização foram muito 

próximos um do outro,contudo. Organização obteve a pior média, seguida de 

processo. 

 

Nos próximos tópicos, aborda-se cada uma das cincos dimensões separadamente, 

mostrando os pontos fortes e os pontos fracos, correlacionando com os autores do 

referencial teórico desta dissertação. 

 

5.2.1 Aprendizagem 

 

Neste tópico aborda-se a dimensão aprendizagem com seus pontos fortes e seus 

pontos fracos, identificados com base na avaliação de inovação do modelo de Tidd, 

Bessant e Pavitti (2008) e em sua média, moda, mediana e desvio-padrão 

envolvendo cada pergunta e cada dimensão da inovação (Tabela 3). 

 

A Tabela 3 mostra que organização estudada apresentou média final de 4,137 

pontos, moda de 4,333 pontos, mediana de 4,238 pontos e desvio-padrão de 0,524 

ponto na dimensão aprendizagem. 

 

Destaca-se como ponto forte nesta dimensão a pergunta 15 - Aprendemos a partir 

de nossos erros, com a média de 4,904 pontos. Sua moda de 6 pontos sendo (a 

melhor moda entre as oitos questões), a mediana de 5 pontos (uma das melhores), 

porém com o desvio-padrão de 1,374 ponto, relativamente bom se comparado a 

outras perguntas. 

 

Destacando-se como fator principal o fato de a equipe da Manutenção da aciaria 

utilizar a ferramenta de análise de anomalias das paradas/quebra acidental dos 
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equipamentos para identificar a causa fundamental do problema, podendo evitar que 

ocorram novamente futuras paradas e perdas indesejadas. 

 
Tabela 3 - Dimensão aprendizagem 

Nº de 
perguntas 

Aprendizagem 
Pontos 
obtidos 

Moda Mediana 
Desvio-
padrão 

4 
4 - Há um forte comprometimento 
com treinamento e 
desenvolvimento de pessoas. 

3,381 3 3 1,56448683 

9 
9 - Levamos tempo para revisar 
nossos projetos, para, da próxima 
vez, melhorar nosso desempenho. 

4,333 4 4 1,55991453 

15 15 - Aprendemos a partir dos 
nossos erros. 

4,905 6 5 1,3749 

20 
20 - Comparamos 
sistematicamente nossos produtos 
e processos com os de outras 
empresas. 

4,619 5 5 1,32197543 

25 

25 - Resumindo-nos e 
compartilhamos experiências com 
outras empresas para que nos 
ajudem a aprender. 

3,524 5 4 1,36451631 

30 

30 - Somos bons em captar o que 
aprendemos, assim, outros dentro 
da organização podem fazer uso 
disso. 

4,143 5 5 1,59014824 

35 
35 - Somos bons em aprender com 
outras organizações. 

4,333 5 4 1,23827837 

40 

40 - Usamos mensurações para 
ajudar a identificar onde e quando 
podemos melhorar nossa gestão da 
inovação. 

3,857 5 4 1,23635409 

 

Média 4,137 

 
Moda 4,333 

Mediana 4,238 

Desvio-padrão 0,524 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
A questão 20 - Comparamos sistematicamente nossos produtos e processos 

com os de outras empresas obteve a segunda maior média, com 4,619 pontos; a 

moda e mediana, 5 pontos; e o desvio-padrão, 1,321 ponto. A ArcelorMittal 

Monlevade busca constantemente comparar seus itens de controle com o das outras 

unidades do grupo. 
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Fuentes (2006), com apoio de Okumus (2003) esclarece que, para obter resultados 

que sejam bem-sucedidos, ou não, devem-se analisar as fontes de erros e as áreas 

dentro do planejamento e da execução. 

 

Como ponto negativo na dimensão aprendizagem cita-se à pergunta 4 - Há um forte 

comprometimento com treinamento e desenvolvimento de pessoas, com média 

de 3,380 pontos, moda e mediana de 3 pontos (a pior entre as oitos questões) e um 

desvio-padrão de 1,564 ponto (um dos mais altos se comparado aos de outras 

perguntas). Ou seja, a maior variação de resultados. 

 

Pode-se destacar nesta dimensão a falta de treinamento dos funcionários por parte 

da empresa. Quando é inserido um novo equipamento na área, percebe-se a 

necessidade de algum treinamento tanto para os funcionários novatos quanto para 

aqueles com mais experiência. 

 

Foi possível inferir que quando ocorre contenção de custos a primeira coisa a ser 

cortada é o treinamento para os funcionários. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) advertem 

que, para que haja a gestão da inovação em um contexto organizacional, a empresa 

deve manter a construção e a manutenção dessas condições, consideradas 

imprescindíveis à gestão da inovação, como treinamento e desenvolvimento, 

sistemas de recompensas de reconhecimentos e ajustes de comunicação. 

 

5.2.2 Relacionamento 

 

Neste tópico aborda-se a dimensão relacionamento, com seus pontos fortes e 

pontos fracos, identificados com base em sua média, moda, mediana e desvio-

padrão, envolvendo cada pergunta e cada dimensão Tabela 4. 

 

A Tabela 4 mostra que a área de Manutenção da aciaria da ArcelorMittal Monlevade 

apresenta média de 3,899 pontos, moda de 2,952 pontos, mediana de 3,952 pontos 

e um desvio-padrão de 0,685 ponto.  

 

Destaca-se como ponto positivo nesta dimensão a questão 10- Somos bons em 

compreender as necessidades dos nossos clientes/usuários finais, com a 
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média de 4,809 pontos. Sua moda alcançou 5 pontos, sua mediana foi de 5 pontos 

(uma das melhores medianas entre as questões) e seu desvio-padrão foi de 1,030 

ponto nesta questão (o menor). Este pode ser considerando um desvio-padrão ótimo 

nesta questão, ou seja, pouca variação dos resultados na vasta gama de resultados 

desta questão. 

 

Tabela 4 - Dimensão relacionamento 

Nº de 
perguntas 

Aprendizagem 
Pontos 
obtidos 

Moda Mediana 
Desvio-
padrão 

5 
5 - Temos bons relacionamentos 
com nossos fornecedores, em que 
ambas as partes ganham. 

4,667 6 5 1,49443412 

10 
10 - Somos bons em compreender 
as necessidades dos nossos 
clientes/usuários finais. 

4,810 5 5 1,03048763 

14 

14 - Trabalhamos bem com 
universidades e outros centros de 
pesquisa para ajudar a desenvolver 
nosso conhecimento. 

2,952 4 3 1,39557123 

19 

19 - Trabalhamos próximos de 
nossos cliente na exploração e 
desenvolvimento de novos 
conceitos. 

4,095 5 4 1,17918454 

24 
24 - Colaboramos com outras 
empresas para desenvolver novos 
produtos ou processos. 

3,810 4 4 1,20909254 

29 

29 - Tentamos desenvolver redes 
de contato externas com pessoas 
que podem nos ajudar - por 
exemplo, pessoas com 
conhecimento especializado. 

3,857 4 4 1,45896245 

34 

34 - Trabalhamos próximos do 
sistema de ensino local e nacional 
para comunicar nossas 
necessidades de habilidades. 

2,952 4 3 1,24403338 

39 

39 - Trabalhamos próximos de 
"usuários principais" para 
desenvolver novos produtos e 
serviços inovadores. 

4,048 5 4 1,02353263 

 

Média 3,899 

 
Moda 2,952 

Mediana 3,952 

Desvio-padrão 0,685 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se destacar que a área de Manutenção sempre busca compreender as 

necessidades de seus clientes e usuários, isto é, a produção, laminação e clientes 

externos, disponibilizando os equipamentos com confiabilidade para a produção com 
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qualidade e eficiência. Terra (2007) afirma que os clientes devem ser prioridade, 

com os quais a empresa deverá manter uma relação duradoura. 

 

Como ponto fraco da dimensão relacionamento citam-se duas questões que 

obtiveram a média 2,952 pontos: a 14 - Trabalhamos bem com universidades e 

outros centros de pesquisa para ajudar a desenvolver nosso conhecimento, 

cuja moda foi de 4 pontos, a mediana de 3 (uma das piores) e o desvio-padrão de 

1,395 ponto (relativamente razoável), não sendo o maior desvio-padrão da dimensão 

mas ficando bem próximo do maior; e a pergunta 34 - Trabalhamos próximos do 

sistema de ensino local e nacional para comunicar nossas necessidades de 

habilidades, cuja moda foi de 4 pontos,. a mediana de 3 pontos (a pior) e o desvio-

padrão de 1,244 ponto (considerado bom se comparados com o das dimensão). 

 

Neste ponto observou-se nestas duas perguntas, a partir da equipe da área de 

Manutenção da aciaria, que a empresa não trabalha junto com centros de 

pesquisas, universidades e instituições de ensino, locais e nacionais.  

 

Para Lemos (1999), o processo de inovação é interativo, com vários agentes 

técnicos, econômicos e sociais, com diferentes tipos de informação e conhecimento. 

 

5.2.3 Estratégia 

 

Neste tópico, aborda-se a dimensão estratégia, com pontos fortes e seus pontos 

fracos, identificados com base em sua media, moda, mediana e desvio-padrão, 

envolvendo cada pergunta e cada dimensão (Tabela 5). 

 

A Tabela 5 mostra que a organização obteve a média de 3,899 pontos, a moda de 

3,714, a mediana de 3,786 e o desvio-padrão de 0,286 pontos.  

 

Destaca-se como ponto positivo a questão 1 - As pessoas têm uma ideia clara de 

como a inovação pode nos ajudar a competir, com a média de 4,428 pontos, a 

melhor pontuação nas questões da dimensão estratégia.  

 

A moda e sua mediana obtiveram 5 pontos, ficando entre as melhores desta 

dimensão. Já o desvio-padrão foi de 1,468 ponto, considerado dentre todas as 
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demais questões nesta questão. Ou seja, houve muita variação dos resultados na 

grande quantidade de resultados desta questão. 

 

Tabela 5 - Dimensão estratégia 

Nº de 

perguntas 
Aprendizagem 

Pontos 

obtidos 
Moda Mediana 

Desvio-

padrão 

1 
1 - As pessoas tem uma ideia clara 

de como a inovação pode nos 

ajudar 
4,429 5 5 1,469 

6 

6 -Nossa estratégia de inovação é 

expressa de maneira clara, assim 

todos conhecem as metas de 

melhoria. 

3,714 5 4 1,309 

11 
11 - As pessoas sabem o que é 

nossa competência característica - 

o que dá vantagem competitiva. 
4,238 4 4 1,338 

16 

16 - Olhamos para frente, em um 

caminho estruturado (utilizando 

ferramentas e técnicas de previsão) 

para tentar e imaginar futuras 

ameaças e oportunidades. 

3,857 3 4 1,352 

21 

21 - Nossa equipe tem uma visão 

compartilhada de como a empresa 

se desenvolverá por meio da 

inovação. 

3,667 4 4 1,278 

26 
26 - Existe comprometimento e 

suporte de alta gestão para a 

inovação 
3,667 4 4 1,197 

31 

31 - Possuímos processos 

adequados para examinar novos 

desenvolvimentos tecnológicos ou 

de mercado e determinar o que 

eles significam para a estratégia de 

nossa empresa. 

3,905 5 4 1,446 

36 

36 - Existe uma ligação clara entre 

os projetos de inovação que 

realizamos e a estratégia geral do 

negócio. 

3,714 5 4 1,189 

 

Média 3,899 

 
Moda 3,714 

Mediana 3,786 

Desvio-padrão 0,286 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O corpo técnico da área de Manutenção da aciaria reconhece a importância que a 

inovação tem para uma empresa altamente competitiva no dia a dia da manutenção. 
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Terra (2007) afirma que a gestão da inovação não se trata de uma simples opção, e, 

sim, de uma realidade imprescindível.  

 

Na dimensão estratégia, a organização teve a pior nota em duas perguntas: 21 - 

Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a empresa se 

desenvolverá por meio da inovação, com a média de 3,666 pontos, moda de 4 

pontos, mediana de 4 pontos e desvio-padrão de 1,278 pontos; e 26 - Existe 

comprometimento e suporte da alta gestão para a inovação, com a média de 

3,666 de pontos, moda de 4 pontos, mediana de 4 pontos, e desvio-padrão de 1,972 

ponto. 

 

É notável que nestas duas questões a média, a moda e a mediana obtiveram os 

mesmos valores. Destaca-se que na questão 26 seu desvio-padrão foi um dos 

melhores, bem como também na questão 21, em que se obteve o terceiro menor-

desvio nesta dimensão. 

 

O que torna isso uma esta realidade é que o corpo técnico da área de Manutenção 

da aciaria não sabe qual é a visão da empresa. Esta não compartilha com seus 

funcionários suas visões claras sobre inovação.  

 

É notável também a falta de comprometimento e de suporte que, muitas vezes, os 

funcionários não recebem dos gestores a atenção para que haja novas ideias 

implantadas no campo da inovação.  

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) reforçam que a inovação de sucesso somente ocorre 

em um contexto organizacional apoiador. Terra e Sakar (2007) advertem que as 

empresas inovadoras têm de criar formas e maneiras para proporcionar o 

surgimento de novas ideias. 

 

5.2.4 Processo 

 

Neste tópico, aborda-se a dimensão processo com seus pontos fortes e seus pontos 

fracos, identificados com base em sua média, moda, mediana e desvio-padrão, 

envolvendo cada pergunta e cada dimensão (Tabela 6). 
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Em relação a dimensão processo na ArcelorMittal Monlevade a área de Manutenção 

da aciaria obteve a média 3,744 pontos, não teve a moda, isto é, um valor repetido 

da média entre as perguntas, a mediana foi de 3,786 pontos e o desvio-padrão foi de 

0,535 ponto. 

 

Tabela 6 - Dimensão processo 

Nº de 

perguntas 
Aprendizagem 

Pontos 

obtidos 
Moda Mediana 

Desvio-

padrão 

2 

2 - Há processos apropriados que 

nos ajudam a gerenciar o 

desenvolvimento de um novo 

produto, de maneira eficaz, desde a 

ideia até o lançamento 

4,619 5 5 1,53219419 

7 
7 - Nossos projetos de inovação, 

geralmente, são realizados dentro 

do prazo e dentro do orçamento. 
2,952 2 3 1,20317042 

12 

12 - Possuímos mecanismos 

eficazes para nos assegurar de que 

todos (não apenas o pessoal de 

marketing) compreendam as 

necessidades do cliente. 

4,095 5 4 1,37494589 

17 

17 - Possuímos mecanismos 

eficazes para gerenciar a mudança 

de processo, desde as ideias até a 

implementação bem sucedida. 

3,905 5 4 1,64026711 

22 
22 - Pesquisamos 

sistematicamente ideias de novos 

produtos. 
4 4 4 1,34164079 

27 

27 - Possuímos mecanismos 

adequados para assegurar o 

envolvimento prévio de todos os 

departamentos no desenvolvimento 

de novos produtos/processos. 

3,667 4 4 1,23827837 

32 
32 - Temos sistema claro para 

escolha de projetos de inovação. 
3,143 2 3 1,35224681 

37 

37 - Existe flexibilidade suficiente 

em nosso sistema de 

desenvolvimento de produto para 

permitir que pequenos projetos 

"rápidos" aconteçam. 

3,571 3 4 1,12122382 

 

Média 3,744 

 
Moda #N/D 

Mediana 3,786 

Desvio-padrão 0,535 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A questão 2 - Há processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o 

desenvolvimento de um novo produto, de maneira eficaz, desde a ideia até o 

lançamento obteve média de 4,619 pontos. A moda e a mediana obtiveram, cada 

uma, 5 pontos (a melhor desta dimensão). Já o seu desvio-padrão foi de 1,532 

ponto, sendo o segundo maior da dimensão, comparando com as oitos perguntas 

desta dimensão. 

 

Percebe-se que a equipe da área de Manutenção da aciaria sabe que a operação 

tem processos apropriados e eficazes, desde a ideia até os lançamentos de novos 

produtos. Ela entende a importância de disponibilizar os equipamentos para alcançar 

estes objetivos, buscando sempre no mercado equipamentos que possibilitem isso.  

 

Bessant, Tidd e Pavitt (2008) esclarece que lançar produtos novos no mercado 

tornam as empresas líderes em inovação, pois são serem capazes de fazer algo que 

ninguém mais pode ou de fazer melhor do que os outros, configurando uma 

vantagem importante. 

 

Como ponto negativo, aponta-se a pergunta 7 - Nossos projetos de inovação 

geralmente são realizados dentro do prazo e dentro do orçamento, com média 

de 2,952 pontos, moda de 2 pontos, mediana de 3 pontos e desvio-padrão de 1,203 

ponto. 

 

Muitos projetos não são concluídos no prazo devido a entraves, tais como pessoas 

despreparadas e com pouco conhecimento na área de Siderurgia (por exemplo, 

saber a real necessidade da entrega dos equipamentos e peças).  

 

Outros entraves são: treinamentos extensos e sem foco, falta de diversificação das 

empresas que prestam os treinamentos e falta de interação do setor de Recursos 

Humanos para conhecer as reais necessidades de cada área e, assim, atender 

adequadamente os funcionários com treinamento direcionados para suas reais 

necessidades.  

 

Faltam pessoas treinadas e capacitadas para coordenar projetos e sobram pessoas 

que não conhecem o processo de manutenção nem sabem a importância da 
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disponibilidade dos equipamentos. Muitos atrasos são devidos a falhas nos 

processos de compra e a demora nas entregas dos materiais e equipamentos. 

 

5.2.5 Organização 

 

Neste tópico aborda-se a dimensão organização com seus pontos fortes e seus 

pontos fracos, identificados com base em sua média, moda, mediana e desvio-

padrão, envolvendo cada pergunta e cada dimensão (Tabela 7). 

A Tabela 7 mostra que a dimensão organização inovadora obteve a pior média entre 

todas as dimensões, com 3,589 pontos, não teve moda, a mediana foi de 3,714 

pontos e o desvio-padrão foi de 0,561 ponto. 

 

Nesta dimensão, foi destacada a única questão como ponto forte, a 38 - 

Trabalhamos bem em equipe, com a média de 4,285 pontos. Sua moda alcançou 5 

pontos, sua mediana foi de 4 pontos, sendo idêntica à das outras questões, porém 

com o desvio-padrão de 1,383 ponto (o segundo maior se comparado ao das outras 

oito perguntas), entretanto a diferença para o maior desvio foi de 0,005.  

 

Percebeu-se como um dos pontos fortes, da equipe da área de Manutenção o 

trabalho em equipe, não somente por solucionar problemas em equipamentos, como 

também por cooperar um com o outro para o alcance de um bem maior para todos.  

 

Tabela 7 - Dimensão organização 

              (Continua...) 

Nº de 
perguntas 

Aprendizagem 
Pontos 
obtidos 

Moda Mediana 
Desvio-
padrão 

3 
3 - Nossa estrutura de organização 
não reprime a inovação, mas 
favorece a sua ocorrência. 

3,905 3 4 1,17918454 

8 
8 - As pessoas trabalham bem em 
conjunto com além dos limites 
departamentais. 

4 5 4 1,34164079 

13 

13 - As pessoas estão envolvidas 
com sugestão de ideias para a 
melhoria dos produtos ou 
processos. 

3,952 5 4 1,35927151 

18 
18 - Nossa estrutura ajuda-nos a 
tomar decisões rapidamente. 

3,524 3 3 1,24976188 

23 

23 - A comunicação é eficaz e 
funciona de cima para baixo, de 
baixo para cima e através da 
organização. 

3,476 3 3 1,07791686 
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Tabela 7 - Dimensão organização 

               (Conclusão) 

Nº de 
perguntas 

Aprendizagem 
Pontos 
obtidos 

Moda Mediana 
Desvio-
padrão 

28 
28 - Nosso sistema de recompensa 
e reconhecimento apoia a 
inovação. 

2,857 2 3 1,38873015 

33 

33 - Temos clima de apoio para 
novas ideias -as pessoas não 
precisam deixar a organização para 
fazê-las. 

2,714 3 3 1,05559733 

38 38 - Trabalhamos bem em equipe. 4,286 5 4 1,38357714 

 

Média 3,589 

 
Moda #N/D 

Mediana 3,714 
Desvio-padrão 0,561 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Arantes (2002) afirma que o trabalho em equipe tem por objetivo assegurar o 

crescimento dos níveis tecnológico e administrativo organizacional e assegurar a 

continuidade na gestão e eficiência dos serviços prestados. 

 

Pode-se destacar como ponto negativo duas questões que refletem a realidade na 

organização vivida hoje: a 33 - Temos clima de apoio para novas ideias - as 

pessoas não precisam deixar a organização para fazê-las acontecer, com média 

de 2,714 pontos, moda de 3 pontos, mediana de 3 pontos e desvio-padrão de 1,055 

ponto; 28 - Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apoia a inovação, 

com média de 2,857 pontos, moda de 2 pontos, mediana de 3 e desvio-padrão de 

1,388 ponto. 

 

É possível inferir que nestas duas questões a média da questão 33 é um pouco 

melhor que com a da questão 28, entretanto a mediana alcançou o mesmo valor. É 

importante destacar que na questão 33 seu desvio-padrão foi um dos melhores 

nesta dimensão se comparado com o das demais questões das outras dimensões. 

Já a questão 28 teve o desvio-padrão nesta dimensão. 

 

Terra (2007) e Tidd, Bessant e Pavitt (2008) alertam que as empresas devem ter um 

sistema de recompensas e de reconhecimento de ideias novas em inovação claro e 

bem definidos para todos compreenderem.  
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Na ArcelorMittal, muitas das vezes, os funcionários só depois que deixam a empresa 

é que percebem que suas ideias foram aproveitadas. A empresa não tem um 

sistema de recompensa e reconhecimento para incentivar novas ideias na área de 

Manutenção da aciaria. A política da empresa, às vezes, contradiz aquilo de que 

realmente precisa para se tornar inovadora. 

 

Qualquer plano ou iniciativa voltada para inovar devem estar alinhados com a visão 

de futuro da empresa para que ela possa se tornar uma organização atuante nas 

cincos dimensões de inovação. 

 

A pesquisa revelou que existe grande possibilidade de melhorias em todas as cincos 

dimensões da inovação. Observou-se que a ArcelorMittal, na área de Manutenção 

da aciaria, por ser uma organização que aprende com seus erros, deixa a desejar na 

parte organizacional. 

 

Por mais que na dimensão aprendizagem a organização tenha obtido a melhor 

média de pontuação, ao se analisar o gráfico das cincos dimensões entre a melhor 

média e a pior média, apurou-se a diferença entre eles foi de 0,548 ponto e a da 

melhor media para a máxima pontuação (7 pontos) foi de 2,863. 

 

Existe um grande gap entre a realidade e o objetivo final para inovar nas empresas 

siderúrgicas. A manutenção precisa ser mais valorizada ter modelos pre-

estabelecidos de inovação. 

 

Davila, Epstein e Shelton (2009), Terra (2007), Tigre (2007) e OCDE (2005) ensinam 

que as empresas devem dominar, conhecer e saber atuar e utilizar em todos os 

momentos as inovações incrementais, semirradicais e radicais. 

 

Não adianta a empresa produzir produtos de qualidade e realizar produções em 

altas escalas se a manutenção não oferece espaço necessário para inovar. O 

questionário completo, com as médias obtidas em cada uma das 40 questões sobre 

o gerenciamento da inovação encontra-se no anexo A. 
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5.3 Discussão dos resultados pesquisa documental 

 

No período de 1 de fevereiro de 2014 a 31 julho de 2014, como parte da estratégia 

de coleta de dados da pesquisa desta dissertação, realizou-se pesquisa documental 

em documentos restritos da ArcelorMittal Monlevade. Foram analisados documentos 

da empresa tais como: Farol da Manutenção, estrutura organizacional da 

Manutenção, matriz de competência, LNT, gráficos contendo todos os projetos 

novos de 2014 e seus status, programa Nota 10 e análise de anomalias do processo 

de manutenção. 

 

O documento Farol da Manutenção contém vários itens, tais como: índice de 

disponibilidade da manutenção, custo da manutenção, taxas de disponibilidade dos 

equipamentos, acidentes com perda de tempo no quadro próprio e de terceiros, 

acidentes com trabalho adaptado no quadro próprio e de terceiros da Manutenção 

da aciaria e não conformidades ambientais. 

 

A matriz de competência é composta da seguinte forma: atividades que afetam a 

qualidade do produto, segurança, saúde e meio ambiente, funções executantes e 

documentos de descrição da função e nome dos funcionários. Existe uma escala de 

1 a 2, em que 1 - competência em desenvolvimento e 2 - competências plenas 

(educação + treinamento + experiência + habilidade). 

 

O programa Nota 10 buscava reconhecer, recompensar e estimular os funcionários 

a darem ideias novas que pudessem melhorar ou inovar seja na área de 

Manutenção ou de operação. Porém no período analisado não foram identificadas 

ideias novas ou inovadoras na área de Manutenção da aciaria. 

 

Na análise de anomalias do processo de manutenção faz-se o levantamento do 

porquê da quebra indesejável do equipamento. Busca-se identificar as possíveis 

causas-raízes e tratá-las da melhor forma, para que não venham a se repetir. 

 

Nos tópicos a seguir, trata-se separadamente cada dimensão da inovação, com 

base no modelo de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 
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5.3.1 Aprendizagem 

 

Nesta dimensão, abordou-se a análise documental, correlacionando as perguntas da 

dimensão aprendizagem, com base no questionário do modelo de Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008), e descrevendo as principais fases do conteúdo, conforme Bardin 

(1997). As questões da dimensão aprendizagem são: 4, 9, 15, 20, 25, 30, 35 e 40.  

 

A pesquisa documental realizada na matriz de competência e na LNT, mostrou que 

na questão 4 - Há um forte comprometimento com treinamento e 

desenvolvimento de pessoas, no final e no início de cada ano, a matriz de 

competência é atualizada e feito o levantamento das necessidades de 

desenvolvimento de novos treinamentos para cada funcionário, conforme seus 

cargos e tempo de serviço, bem como também são substituídos os equipamentos 

velhos por novos ou quando o funcionário justifica que necessita de um treinamento 

novo devido a uma necessidade nova surgida no dia a dia de suas atividades. 

 

A análise da matriz de competência e as LNT revelou que a área de Manutenção faz 

os levantamento das necessidades de treinamento. Yamaguchi (2005) salienta a 

importância de oferecer educação e treinamento de novas habilidades que forem 

surgindo no processo. Porém, a área de Recursos Humano da usina acaba cortando 

boa parte dos treinamentos levantados na matriz de competência e na LNT. 

 

A questão 9 - Levamos tempo para revisar nossos projetos, para, da próxima 

vez, melhorar nosso desempenho, com base na análise dos gráficos contendo 

status dos projetos que estavam sendo feitos, mostrou que, com relação aos 

projetos, tem-se pouco engajamento quanto ao tempo estabelecido para a 

conclusão de cada etapa. As falhas que foram ocorrendo ao longo do projeto 

sempre voltam a ocorrer com os novos projetos. 

 

Percebeu pela análise dos gráficos que as falhas que ocorrem em grande parte em 

decorrência de deficiências no planejamento. Terra (2007) esclarece que, para 

competir de forma eficiente a empresa precisa incorporar a inovação em seu 

planejamento estratégico. Ou seja, quando se planeja e se estrutura evitam-se 

perdas de tempo e retrabalho nos processos. 
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Quanto à questão 15 - Aprendemos a partir de nossos erros, na ArcelorMittal 

Monlevade observou-se, com base na análise de anomalias, que o setor de 

Manutenção aprende com seus erros e que todos buscam solucionar as causas-

raízes dos problemas para que não ocorram novamente.  

 

Por essa razão percebeu-se que na questão 30 - Somos bons em captar o que 

aprendemos, assim, outros dentro da organização podem fazer uso disso, com 

base na análise de anomalias, realiza-se a análise abrangência, identificando os 

equipamentos ou setores da Manutenção da Usina em que podem ocorrer a mesma 

falha, para evitá-la. 

 

Percebeu-se pela análise de documentos de anomalia que a Manutenção busca 

constantemente aprender a partir de seus erros, problemas e quebras de 

equipamentos acidentais que ocorrem durante o processo de manutenção. Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008) ressaltam que não existem receitas simples para o sucesso, 

mas que a sua capacidade para aprender a partir das experiências e da análise é 

fundamental. Tal realidade foi percebida na aciaria. 

 

Os problemas referentes à questão 20 - Comparamos sistematicamente nossos 

produtos e processos com os de outras empresas, à questão 25 - Reunimo-

nos e compartilhamos experiências com outras empresas para que nos 

ajudem a aprender, à questão 35 - Somos bons em aprender com outras 

organizações e à questão 40 - Usamos mensurações para ajudar a identificar 

onde e quando podemos melhorar nossa gestão da inovação, não foram 

percebidos nos documentos analisados.   

 

5.3.2 Relacionamento 

 

Nesta dimensão, abordou-se a análise documental, correlacionando as perguntas da 

dimensão relacionamento, com base no questionário do modelo de Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008), e descrevendo as principais fases do conteúdo conforme Bardin 

(1997). As questões da dimensão relacionamento são: 5, 10, 14, 19, 24, 29, 34 e 39 
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Na pesquisa documental, ao ser analisado o Farol da Manutenção percebeu-se pela 

questão 10- Somos bons em compreender as necessidades dos nossos 

clientes/usuários finais que a Manutenção tem um bom relacionamento com seus 

clientes finais, que é a operação. Neste documento tem o item chamado "índice de 

disponibilidade da manutenção", ou seja, a disponibilidade dos equipamentos em 

operação, disponível para a produção.  

 

Bessant e Tidd (2009) reforçam a importância de compreender, principalmente, as 

necessidades de seus clientes, que reflete a sobrevivência e o ganho de 

competitividade da organização. Essa realidade é percebida com a análise 

documental do Farol da Manutenção. 

 

Quanto à questão 19 - Trabalhamos próximos de nossos clientes na exploração 

e desenvolvimento de novos conceitos, também se observa no documento Farol 

da Manutenção, no item de controle de disponibilidade, que para alcançar a sua 

performance, a manutenção tem que estar trabalhando junto com a operação na 

exploração e desenvolvimento de novos conceitos que permitam resolver os 

problemas novos que forem surgindo ao longo do processo. Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008) asseguram dizendo que se devem compreender os resultados e de trabalhar 

com os responsáveis por esses processos e clientes. Essa realidade foi percebida 

com a análise documental.  

 

Os problemas referente às questões, 5 - Temos bons relacionamentos com 

nossos fornecedores, em que ambas as partes ganham, 14 - Trabalhamos bem 

com universidades e outros centros de pesquisa para ajudar a desenvolver 

nosso conhecimento, 24 - Colaboramos com outras empresas para 

desenvolver novos produtos ou processos, 29 - Tentamos desenvolver redes 

de contato externas com pessoas que podem nos ajudar - por exemplo, 

pessoas com conhecimento especializado, 34 - Trabalhamos próximos do 

sistema de ensino local e nacional para comunicar nossas necessidades de 

habilidades e a questão 39 - Trabalhamos próximos de usuários principais para 

desenvolver novos produtos e serviços inovadores não foram percebidos nos 

documentos analisados. 
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5.3.3 Estratégia 

 

Nesta dimensão, abordou-se cada pergunta desta dimensão, comparando com as 

análises feitas dos documentos da empresa. Para as questões abaixo não foram 

encontrado documentos que reforcem o resultado da pesquisa do modelo de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008). 

 

a) 1 - As pessoas têm uma ideia clara de como a inovação pode nos ajudar a 

competir. 

b) 6 - Nossa estratégia de inovação é expressa de maneira clara. Assim todos 

conhecem as metas de melhoria. 

c) 11- As pessoas sabem o que é nossa competência característica, o que 

nos dá a vantagem competitiva. 

d) 16 - Olhamos para frente, em um caminho estruturado (utilizando 

ferramentas e técnicas de previsão), para tentar e imaginar futuras ameaças e 

oportunidades. 

e) 21 - Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a empresa se 

desenvolverá por meio da inovação. 

f) 26 - Existem comprometimento e suporte da alta gestão para a inovação. 

g) 31 - Possuímos processos adequados para examinar novos 

desenvolvimentos tecnológicos ou de mercado e determinar o que eles 

significam para a estratégia de nossa empresa. 

h) 36 - Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos 

e a estratégia geral do negócio. 

 

5.3.4 Processo 

 

Nesta dimensão, abordou-se a análise documental, correlacionando-a com as 

perguntas da dimensão processo, com base no questionário do modelo de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008) e descrevendo as principais fases do conteúdo, conforme 

Bardin (1997). As questões da dimensão relacionamento são: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 

e 37. 
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A análise dos gráficos dos projetos novos de 2014 da área de Manutenção e das 

questões sobre a dimensão processo, mostrou com base na questão 7 - Nossos 

projetos de inovação geralmente são realizados dentro do prazo e dentro do 

orçamento, que na análise dos gráficos os projetos de inovação estavam 

acontecendo fora do prazo ou precisavam de mais verbas, devido à falha no 

planejamento.  

 

Tavares (2011) adverte que deve ser estabelecido o conjunto de informações que 

devem ser obtidas para o objetivo de montar um banco de dados e de realizar o 

planejamento e o controle, para gerar relatórios concisos e específicos que auxiliem 

s tomada de decisões e, assim evitar que se ocorram os mesmos erros cometidos 

em outros projetos, como foi percebido com analise documental. 

A questão 37 - Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de 

desenvolvimento de produto para permitir que pequenos projetos "rápidos" 

aconteçam, com base nos gráficos dos novos projetos, mostrou que, para ocorrer a 

implementação de um novo projeto que não esteja planejado, deve existir a 

necessidade de substituição e ou de melhoria em algum equipamento que possa 

paralisar o processo de produção ou quando se trata de um projeto coordenado pela 

operação que necessita ser executado juntamente com a manutenção.  

 

Souza & Marçal (2009) explicam que a organização deve ter flexibilidade e forma 

sistemática para apoiar efetivamente as decisões gerenciais e operacionais da 

manutenção durante o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços. Isso foi 

percebido quando da análise dos documentos os gráficos de projetos de ocorrem na 

manutenção. Essa realidade foi percebida com a análise de documental. 

 

Os problemas associados às questões 2 - Há processos apropriados que nos 

ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um novo produto, de maneira eficaz, 

desde a ideia até o lançamento, 12 - Possuímos mecanismos eficazes para nos 

assegurar de que todos (não apenas o pessoal de marketing) compreendam as 

necessidades do cliente, 17 - Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar 

a mudança de processo, desde a ideias até a implementação bem sucedida, 22 

- Pesquisamos sistematicamente ideias de novos produtos, 27 - Possuímos 

mecanismos adequados para assegurar o envolvimento prévio de todos os 
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departamentos no desenvolvimento de novos produtos/processos e a questão 

32 - Temos sistema claro para escolha de projetos de inovação, não foram 

percebidos nos documentos analisados. 

 

5.3.5 Organização 

 

Nesta dimensão, abordou-se a análise documental, correlacionando-a com as 

perguntas da dimensão organização, com base no questionário do modelo de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), e descrevendo as principais fases do conteúdo, conforme 

Bardin (1997). As questões da dimensão relacionamento são: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 

e 38. 

 

A análise da estrutura da manutenção, correlacionado-a com a questão3 - Nossa 

estrutura de organização não reprime a inovação, mas favorece a sua 

ocorrência, ao serem analisados os documentos, mostrou que ela não favorece a 

ocorrência de inovação no processo de inovação. Também foi percebido pela 

questão 18 - Nossa estrutura ajuda-nos a tomar decisões rapidamente, ao 

analisar a estrutura da manutenção que esta não favorece muito a tomada de 

decisões rapidamente.  

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) advertem que a organização deve ter uma estrutura 

que permita que ocorra fluentemente a inovação, bem como ajuda a tomar as 

decisões. Terra (2007) concorda que as organizações podem inovar em vários 

segmentos, desde a sua estrutura organizacional até em seus processos. Quando 

se analisou a estrutura da Manutenção da aciaria, percebeu-se que esta não permite 

que o processo de inovação ocorra naturalmente. Essa realidade foi percebida ao 

analisar os documentos. 

 

Os problemas associados às questões 13 - As pessoas estão envolvidas com 

sugestão de ideias para melhoria dos produtos ou processos, 28 - Nosso 

sistema de recompensa e reconhecimento apoia a inovação e 33 - Temos clima 

de apoio para novas ideias - as pessoas não precisam deixar a organização 

para fazê-las acontecer, juntamente com os documentos programa Nota 10 e a 

estrutura da Manutenção, revelou que as pessoas, por mais que queiram dar ideia 
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novas para melhorar os processos de manutenção, esbarram na estrutura da 

Manutenção.  

 

Terra (2007) explica que os modelos de governança devem prever culturas 

prescritivas ou autorreguladas, com medidas financeiras, sociais e com 

recompensas. O sistema de recompensa do programa Nota 10 não é claro e nem 

organizado. Não se tem um programa de reconhecimento que apoio a novas ideias 

o que acaba contribuindo para que com a estrutura da manutenção não tenha um 

clima de apoio favorável às ideias novas. Essa realidade foi percebida com à analise 

dos documentos. 

 

Ao observar a questão 38 - Trabalhamos bem em equipe, percebeu-se nos 

documentos analisados que, se não fosse o trabalho em equipe, não seria possível 

alcançar as metas estabelecidas nem superar os problemas que foram surgindo 

durante o processo de manutenção. 

 

Por fim, os problemas associados à questão 8 - As pessoas trabalham bem em 

conjunto com além dos limites departamentais e à 23 - A comunicação é eficaz 

e funciona de cima para baixo, de baixo para cima e através da organização 

não foram percebidos nos documentos analisados. 

 

5.4 Discussão dos resultados observação não participante 

 

No período de 1º de fevereiro de 2014 a 31 julho de 2014, como parte final da 

estratégia de coleta de dados da pesquisa desta dissertação, realizou-se a 

observação não participante na ArcelorMittal Monlevade na área de Manutenção da 

aciaria. 

 

Cada pergunta foi tratada com base na respectiva dimensão do modelo de avaliação  

de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 
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5.4.1 Aprendizagem 

 

Neste tópico foi abordou-se a observação não participante, correlacionando com as 

perguntas da dimensão aprendizagem, com base no questionário do modelo de 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), e descrevendo as principais fases do conteúdo 

conforme Bardin (1997). As questões da dimensão aprendizagem são: 4, 9, 15, 20, 

25, 30, 35 e 40.  

 

Foi observada a questão 4 - Há um forte comprometimento com treinamento e 

desenvolvimento de pessoas. Coelho (2008) reforça que a organização deve 

manter a educação e o treinamento de novas habilidades; bem como manter a 

qualidade de seus funcionários constantemente ou sempre que surgir uma nova 

necessidade. Percebeu-se por meio da observação não participante que a área de 

Manutenção, por mais que tenha o comprometimento com treinamento e o 

desenvolvimento das pessoas e que estas se comprometam com os treinamento, a 

equipe do Recursos Humanos da usina sempre corta a maioria dos treinamentos 

levantado na matriz de competência e nas LNT. Isso acaba prejudicando o 

desempenho e o desenvolvimento do funcionário na execução de suas atividades no 

dia a dia. Essa realidade foi observada com a observação não participante. 

 

Já em relação a questão 9 - Levamos tempo para revisar nossos projetos, para, 

da próxima vez, melhorar nosso desempenho, percebeu-se pela observação não 

participante que maioria destas falhas está relacionada com a área de Compras e 

que o prazo que os vendedores estipulam para a entrega não é obedecida. Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008) afirmam que a gestão da inovação não é uma questão de 

fazer uma ou duas coisas bem feitas, mas sim de melhorar seu desempenho em 

todas as direções. Tavares (2011) sustenta que quando há um bom planejamento 

pode-se melhorar o processo. Ou seja, criando-se um banco de dados com as falhas 

que foram ocorrendo durante os processos é possível evitar que elas ocorram 

novamente. Essa observação foi possível com a observação não participante. 

 

Já em relação à questão 15 - Aprendemos a partir de nossos erros, e à questão 

30 - Somos bons em captar o que aprendemos, assim, outros dentro da 

organização podem fazer uso disso, a observação não participante revelou que a 
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avaliação de inovação na área de Manutenção da aciaria aprende a partir de seus 

erros. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) ressaltam que não existem receitas simples para 

o sucesso, mas a sua capacidade para aprender a partir de experiências e analise é 

fundamental. Isso na área de Manutenção da aciaria faz bem, pois além de aprender 

com seus erros, ela consegue captar o que aprende e disseminar entres os outros 

envolvidos no processo.  

 

As questões 20 - Comparamos sistematicamente nossos produtos e processos 

com os de outras empresas, 25 - Reunimo-nos e compartilhamos experiências 

com outras empresas para que nos ajudem a aprender, 35 - Somos bons em 

aprender com outras organizações e 40 - Usamos mensurações para ajudar a 

identificar onde e quando podemos melhorar nossa gestão da inovação, não 

permitiram sua confirmação na observação não participante. 

 

5.4.2 Relacionamento 

 

Neste tópico aborda-se a observação não participante, correlacionando-a com as 

perguntas da dimensão relacionamento, com base no questionário do modelo de 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), e descrevendo as principais fases do conteúdo 

conforme Bardin (1997). As questões da dimensão relacionamento são: 5, 10, 14, 

19, 24, 29, 34 e 39. 

 

Em relação à pergunta 5 - Temos bons relacionamentos com nossos 

fornecedores, em que ambas as partes ganham, com base na observação não 

participante, percebeu-se que a Manutenção da aciaria tem bons relacionamentos 

com seus fornecedores, onde ambos ganham. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

relataram que o sucesso da inovação fundamenta-se na estratégia e depende de 

relacionamentos eficazes, tanto internos e como externos, na manutenção da 

aciaria. Sempre que há uma necessidade os fornecedores são contactados e se 

prestam prontamente a estarem disponíveis a ir à organização para ajudar no que 

forem solicitados. Costumam ocorrer visitas técnicas para saber como estão os seus 

clientes ou mostrarem produtos novos que podem agregar valor ao processo. 
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Já quanto à pergunta 10- Somos bons em compreender as necessidades dos 

nossos clientes/usuários finais, por meio da observação não participante, 

constatou-se que a Manutenção da aciaria tem um bom relacionamento com seus 

clientes finais, que são da Operação. Bessant e Tidd (2009) sustentam que quando 

se compreendem as necessidades principais de seus clientes tornam-se possíveis a 

sobrevivência e ganho de competitividade da organização. Ou seja, observou que na 

aciaria tanto a Manutenção quanto a Operação compreendem as necessidades de 

cada um e juntos cooperam para alcançar seus objetivos. Essa realidade esta 

percebida com a análise documental Farol da Manutenção. 

 

A partir da questão 19 - Trabalhamos próximos de nossos clientes na 

exploração e desenvolvimento de novos conceitos e da pergunta 39 - 

Trabalhamos próximos de "usuários principais" para desenvolver novos 

produtos e serviços inovadores, percebeu-se com base na observação não a 

participante que compreender as necessidades de seus clientes e usuários finais e 

trabalhar próximo a eles tornam possível alcançar os objetivos almejados pela 

Operação, que é a produção de aço, pela Manutenção, que é ter uma taxa de 

disponibilidade dos equipamentos conforme planejado. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

concordam, dizendo que se deve compreender os resultados trabalhar próximo dos 

responsáveis por esses processos e clientes. Tais observações foram identificadas 

com a observação não participante. 

 

Percebeu-se com base na observação não participante que a área de Manutenção 

da aciaria da ArcelorMittal Monlevade, tendo em vista as questões 14 - 

Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa para ajudar 

a desenvolver nosso conhecimento, a questão, 24 - Colaboramos com outras 

empresas para desenvolver novos produtos ou processos, 29 - Tentamos 

desenvolver redes de contato externas com pessoas que podem nos ajudar - 

por exemplo, pessoas com conhecimento especializado, 34 - Trabalhamos 

próximos do sistema de ensino local e nacional para comunicar nossas 

necessidades de habilidades, que a área de Manutenção da aciaria deixa a 

desejar, pois foi identificado que ela não trabalha com centro ou universidades. 
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Terra (2007) reafirma que as empresas devem trabalhar bem as áreas que não 

sejam somente da organização, bem como os clientes, o relacionamento com a 

comunidade e o centro de pesquisas, dentre outras áreas, para desenvolver 

produtos novos inovadores na área de Manutenção. Percebeu-se que a área de 

Manutenção da aciaria não tem, ou tem pouca, colaboração com outras empresa 

para desenvolver processo ou produtos novos. 

 

5.4.3 Estratégia 

 

Neste tópico aborda-se cada pergunta da dimensão estratégia, correlacionado-a 

com a observação não participante, e descrevendo as principais fases do conteúdo 

conforme Bardin (1997). As perguntas desta dimensão são: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 e 

36. 

 

A questão 1 - As pessoas têm uma ideia clara de como a inovação pode nos 

ajudar a competir, com base na observação não participante, revelou-se que os 

funcionários na área de Manutenção da aciaria têm ideias clara de como a inovação 

pode ajudar a serem competitivos. Porém, por mais que os funcionários tenham 

ideia disso, na área de Manutenção não há políticas e nem estratégia para serem 

inovadores e competitivos.  

 

Terra (2007) reforça dizendo que a gestão da inovação é uma importante medida 

para a sobrevivência de qualquer empresa e que para competir de forma eficiente a 

empresa precisa aperfeiçoar a inovação do seu planejamento estratégico. Também 

percebeu-se, com base na observação não participante, por meio da questão 6 - 

Nossa estratégia de inovação é expressa de maneira clara, assim, todos 

conhecem as metas de melhoria que os funcionários sabem que inovar é preciso, 

porém não se percebe na estrutura da manutenção da aciaria. 

 

Com relação à pergunta 11- As pessoas sabem o que é nossa competência 

característica - o que nos dá a vantagem competitiva, com base na observação 

não participante, percebeu-se que os funcionários sabem que suas competências é 

que dão à Manutenção da aciaria a vantagem de ser competitivos. Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) explicam que as competências acumuladas nas empresas é que abrem 



 

 

104 

caminhos para a inovação. Essa afirmação foi observada com a observação não 

participante no dia a dia da Manutenção da aciaria. Problemas desconhecidos que 

foram surgindo ao longo do processo e que foram resolvidos evitam paradas no 

processo de produção. 

 

Quanto às questões 16 - Olhamos para frente, em um caminho estruturado 

(utilizando ferramentas e técnicas de previsão) para tentar e imaginar futuras 

ameaças e oportunidades, 21 - Nossa equipe tem uma visão compartilhada de 

como a empresa se desenvolverá por meio da inovação, 26 - Existe 

comprometimento e suporte da alta gestão para a inovação, 31 - Possuímos 

processos adequados para examinar novos desenvolvimentos tecnológicos 

ou de mercado e determinar o que eles significam para a estratégia de nossa 

empresa e a pergunta 36 - Existe uma ligação clara entre os projetos de 

inovação que realizamos e a estratégia geral do negócio não foram percebida 

claramente com a observação não participante.  

 

5.4.4 Processo 

 

Neste tópico aborda-se a dimensão processo, analisando-a com base na 

observação não participante, juntamente com a análise de dados da avaliação de 

inovação e a pesquisa documental, descrevendo as principais fases do conteúdo 

conforme Bardin (1997). As questões da dimensão relacionamento são: 2, 7, 12, 17, 

22, 27, 32 e 37. 

 

Já a questão 7 - Nossos projetos de inovação geralmente são realizados dentro 

do prazo e dentro do orçamento foi percebido com base na observação não 

participante, que o os projetos de inovação que ocorrem estão fora do prazo e, 

muitas vezes, fora do orçamento. Tavares (2011) afirma que deve ser estabelecido o 

conjunto de informações que devem ser obtidas com o objetivo de montar um banco 

de dados, bem como realizar o planejamento e o controle, para gerar relatórios 

concisos e específicos capazes de auxiliar a tomada de decisões, para, assim, evitar 

que ocorram os mesmo erros cometidos em outros projetos, como se percebeu com 

a observação não participante. 
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Quanto à questão 37 - Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de 

desenvolvimento de produto para permitir que pequenos projetos "rápidos" 

aconteçam, com base na observação não participante, percebeu-se que só há 

flexibilidade para permitir pequenos projetos rápidos quando à necessidade de 

substituir ou de melhorar algum equipamento que possa parar o processo de 

produção ou quando é um projeto é da operação. Carazas (2011) reforça que a 

organização deve ter flexibilidade e forma sistemática para apoiar efetivamente as 

decisões gerenciais e operacionais da Manutenção durante o desenvolvimento de 

produtos, processos ou serviços, o que foi percebido por meio da observação não 

participante. 

 

Em relação às questões2 - Há processos apropriados que nos ajudam a 

gerenciar o desenvolvimento de um novo produto, de maneira eficaz, desde a 

ideia até o lançamento, 12 - Possuímos mecanismos eficazes para nos 

assegurar de que todos (não apenas o pessoal de marketing) compreendam as 

necessidades do cliente, 17 - Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar 

a mudança de processo, desde a ideias até a implementação bem sucedida, 22 

- Pesquisamos sistematicamente ideias de novos produtos, 27 - Possuímos 

mecanismos adequados para assegurar o envolvimento prévio de todos os 

departamentos no desenvolvimento de novos produtos/processos e a questão 

32 - Temos sistema claro para escolha de projetos de inovação, com base na 

observação não participante, percebeu-se que a organização não possui 

mecanismos eficazes que assegurem que a equipe de marketing não só 

compreenda a necessidades dos clientes, como também não possui mecanismo 

eficazes no gerenciamento de processos de mudanças, o que contribui para que não 

haja envolvimentos de todos do departamento para finalizar um sistema claro para 

escolhas de projetos de inovação. 

 

Terra (2007) afirma para que a empresa deve ser competitiva e inovadora para 

inovar em todas as áreas da empresa. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) reinteram 

dizendo que todos do processo devem conhecer bem cada um deles. 
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5.4.5 Organização 

 

Neste tópico aborda-se a dimensão organização, analisando-a com base na 

observação não participante, juntamente com a análise de dados da avaliação de 

inovação e a pesquisa documental. As questões da dimensão relacionamento são: 

3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 e 38. 

 

Em relação a questão 3 - Nossa estrutura de organização não reprime a 

inovação, mas favorece a sua ocorrência com base na observação não 

participante, percebeu-se que a estrutura de Manutenção não favorece a ocorrência 

de inovação no processo de inovação. Na questão 18 - Nossa estrutura ajuda-nos 

a tomar decisões rapidamente, percebeu-se que a estrutura não permite tomar 

decisões rápidas. Essa realidade foi percebida com base na observação não 

participante. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) e Terra (2007) sustentam que a 

organização deve ter uma estrutura que permita que ocorra fluentemente a inovação 

e também ajuda a tomar as decisões. Essa realidade não ocorre na área de 

Manutenção da aciaria. Isto foi percebido com base na observação não participante. 

 

Em relação ás questões 13 - As pessoas estão envolvidas com sugestão de 

ideias para melhoria dos produtos ou processos, 28 - Nosso sistema de 

recompensa e reconhecimento apóia a inovação, 33 - Temos clima de apoio 

para novas ideias - as pessoas não precisam deixar a organização para fazê-

las acontecer com base na observação não participante, percebe-se que parte dos 

funcionários está comprometido em dar ideia novas de melhorias em produtos e 

processos, porém na usina não existe um sistema claro de recompensa e apoio para 

novas ideias, sejam elas inovadoras, ou não. Terra (2007) reintera que as 

organizações devem ter modelos de governança que preveem culturas prescritivas 

ou autorreguladas, com medidas financeiras, sociais e com recompensas. 

 

Percebeu-se também, com base na observação não participante, que os 

funcionários não reconhecem clima de apoio para novas ideias e, muitas vezes, 

precisam sair para serem valorizados e conseguirem colocar suas ideias em 

praticas. Terra (2007) concorda com isso. 
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Quanto a pergunta 23 - A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, 

de baixo para cima e através da organização, com base na observação não 

participante, que ocorrem algumas vezes, falhas na comunicação, sejam ela de 

baixo para cima ou de cima para baixo. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam que a 

inovação depende da existência de um contexto organizacional capaz de sustentar a 

construção e manutenção dessas condições que dependem de ajustes de 

comunicação para que estas sejam claras. Essa realidade não ocorre na área de 

Manutenção da aciaria. 

 

Por fim, em relação à questão 8 - As pessoas trabalham bem em conjunto com 

além dos limites departamentais, com base na observação não participante, 

percebeu-se que a equipe de Manutenção tenta trabalhar em conjunto com outros 

setores da usina. quanto à questão 38 - Trabalhamos bem em equipe, com base 

na observação não participante, confirmou-se que a área de Manutenção da aciaria 

os funcionários trabalham bem em equipe. Monchy (1998) explica que a área de 

Manutenção deve ter uma equipe forte, treinada e que consiga lidar com as 

divergências que ocorrem durante o processo. Percebeu-se que o que torna um 

grande diferencial é trabalhar bem em equipe. Essa realidade foi confirmada com a 

observação não participante, pois quando se observa o cenário da empresa e a 

estrutura da Manutenção, se não tivessem este espírito de equipe não seria possível 

alcançar o índice de disponibilidade estabelecido para a Manutenção. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou analisar de que forma se dá a gestão de inovação no setor de 

Manutenção da Aciaria - ArcelorMittal Monlevade. Buscou-se compreender quais 

são as implicações decorrentes do ato de inovar no setor de Manutenção de uma 

aciaria. Para alcançar este objetivo, foram utilizadas literaturas sobre inovação, os 

tipos de manutenção existentes e quais são as mais utilizadas pelas organizações,  

bem como também inovação em manutenção.  

 

Para uma empresa se tornar altamente competitiva e inovadora, ela precisa 

aperfeiçoar não somente seus produtos como também outras áreas como a da 

Manutenção. A Manutenção hoje é um pilar importante para que a empresa se torne 

altamente inovadora. A inovação deve começar a partir de uma simples manutenção 

até chegar aos produtos finais da organização. 

 

A tomada de decisão sobre o melhor caminho para inovar é uma questão importante 

para as empresas. Terra (2007) adverte que as empresas que não se preocupam 

com isso estão condenadas à extinção. Inovar realmente faz uma grande diferença 

para organizações de todos os tipos e portes. 

 

A explicação é bem simples: se a empresa não mudar o que oferece ao mundo 

(bens e serviços) e como cria e oferta, corre o risco de ser superada pelos 

concorrentes que fazem isso (Bessant e Tidd, 2009). 

 

O objetivo geral deste trabalho foi plenamente alcançado, pois conseguiu-se analisar 

de que forma se dá a gestão de inovação no setor de Manutenção da Aciaria - 

ArcelorMittal Monlevade por meio da pesquisa de avaliação de inovação de Tidd, 

Bessant e Pavitt, pesquisa documental e a observação não participante. 

 

Os objetivos específicos também foram prontamente atendidos. Eles consistiram, 

conforme já apresentado, em:  
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a) Identificar as políticas e o processo de manutenção da aciaria da 

ArcelorMittal Monlevade. 

 

O cumprimento deste quesito exigiu a análise de uma extensa gama de materiais 

bibliográficos, o que permitiu identificar as principais concepções e tipos de 

manutenção existente a partir de uma série de informações expostas por Fuentes 

(2006), Tavares (2011), Komonen (2002), Arrantes (2002), Monchy (1989), 

Waeyenbergh (2005), Xavier (2013), Pinto e Lima (2006), Moubray (2000), Carazas 

2011, Souza e Marçal (2009), Coelho (2008), Yamaguchi (2005), Lima, Santos e 

Sampaio (2010) e Zhao, Shu e Liu (2012). 

 

Ao analisar documentos da Manutenção da aciaria do ano de 2007 em diante, 

percebeu-se que até o ano de 2008 havia grandes investimentos na área de 

Manutenção na parte de inovação, equipamentos, pessoas, processos e produtos. 

Terra (2007) esclarece que a organização deve investir e inovar em qualquer área. 

Porém, após a crise de 2008, houve uma redução brusca tanto no processo de 

investimento quanto na qualidade da mão de obra própria e de terceiros, bem como 

em equipamentos e processos de manutenção. 

 

Essa redução de investimento na área de Manutenção contribuiu para a quebra de 

equipamentos. Com base na observação não participante, foi possível perceber que 

na ArcelorMittal Monlevade trabalha-se muito com a manutenção corretiva. Monchy 

(1989) reforça que a manutenção corretiva serve para corrigir falhas inesperadas 

nos equipamentos, definindo dois tipos de manutenção corretiva, a planejada e a 

não planejada.  

 

Na aciaria, ocorrem os dois tipos de manutenções corretivas. Quando ocorre uma 

manutenção corretiva não planejada e seu tempo é maior que 120min, procede-se à 

análise de anomalias, para identificar qual é ou quais são as possíveis causa do 

problema, para assim, poder solucionar, de modo para que não ocorra novamente. 

Isso foi observado por meio da análise de documentos da empresa. 

 

Percebeu-se, também com base na observação não participante e na análise 

documental, que ocorre em alguns equipamentos considerados importantes como os 
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de cargas líquidas (pontes rolantes), manutenção preventiva. Xavier (2013) explica 

que este tipo de manutenção acontece com intervalos de tempo já preestabelecidos 

e quando é planejada. Isso ajuda a garantir mais confiabilidade no processo, 

prolongar o ciclo de vida do equipamento e evitar a manutenção corretiva, pois ela 

gera gastos e perdas de produção indesejáveis. 

 

Em equipamentos considerados mais críticos pela Manutenção ocorre a 

manutenção preditiva. Monchy (1989) afirma que este tipo de manutenção se 

caracteriza pelo controle e monitoração dos paramentos dos equipamentos. Com 

base na observação não participante, percebeu-se que nos equipamentos críticos 

para a Manutenção ocorre este controle. Mede-se de acordo com cada equipamento 

a temperatura, vibração, vazão, horas de funcionamentos, desgastes dos 

rolamentos e pressão. Isso não significa que em um único equipamento venha a ter 

estes todos estes controles. Este controle depende da criticidade e do tipo de 

equipamento empregado. 

 

Com base na observação não participante e na pesquisa documental, não foi 

possível observar a manutenção detectiva na área de Manutenção da aciaria.  

Xavier (2013) declara que existe um tipo de manutenção que detecta falhas em 

proteção e comandos de equipamentos. Essa identificação das falhas ocultas é 

primordial para garantir a confiabilidade do sistema. Por mais que ela ocorra 

indiretamente sem que seja planejada, foi possível observar com base na 

observação não participante e também na pesquisa de documentos da empresa, 

que ela acontece. 

 

Monchy (1989) explica que a engenharia de manutenção permite aumentar a 

disponibilidade, garantir a confiabilidade no equipamento e corrigir problemas 

crônicos. Ao analisar detalhadamente, observou-se que na aciaria, quando a 

organização cria controle de banco de dados que dêem subsidio para que possa 

corrigir estes problemas indiretamente, a organização inova seu processo.Ou seja, a 

organização está realizando inovação incremental.  

 

A OCDE (2005 p. 36) declara que “inovações incrementais dão continuidade ao 

processo de mudança”. Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 57) afirmam que este tipo 
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de inovação é um exercício de resolução de problemas na organização. Ou seja, é 

aquela que agrega valor para necessidades mais imediatas da empresa, 

proporcionando a melhoria dos produtos e processos. 

 

A observação do processo de Manutenção da aciaria revelou que quando um 

equipamento está em estado crítico ou quando há grande perda de produção, são 

levantadas as causas, para identificar o motivo. Concluído que este equipamento 

precisa ser substituído ou receber uma mudança, isso é realizado, para poder 

garantir a confiabilidade do processo. 

 

A literatura sobre os tipos de manutenção desenvolvidos ao longo dos tempos 

identificou aqueles que foram se tornando sucesso dentro das organizações, 

permitindo que estas consigam fazer com que a área de Manutenção seja valorizada 

dentro da organização, como a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC). 

Para Rausand (1998), o principal objetivo da MCC é reduzir o custo de manutenção, 

tendo seu foco nas mais importantes ações de manutenção, para evitar ações 

desnecessárias. Na área de Manutenção da aciaria da ArcelorMittal Monlevade até 

no período de agosto de 2014 não se utilizou este método de manutenção. 

 

Com base na observação não participante, por mais que se tenha observado que a 

área de Manutenção da aciaria tenta melhorar suas estruturas sobre seus 

maquinários e equipamentos, ela peca no aprimoramento da capacitação pessoal. 

Preocupa-se muito com a segurança e acaba esquecendo a parte técnica, o 

treinamento para desenvolver a parte de habilidade e conhecimentos em 

equipamentos. Foi observado que na aciaria não se utiliza a manutenção produtiva 

total (TPM).  

 

Yamaguchi (2005) registra que o objetivo geral da TPM é melhorar a estrutura da 

empresa, em termos de equipamentos, ferramentas, matéria-prima, produtos, 

desenvolvimento das capacitações pessoais como conhecimento, habilidades e 

atitudes, com o intuito de melhorar o rendimento global da produção. Por mais que a 

área queira melhorar seu rendimento total dos equipamentos, não consegue 

perceber estrutura planejada em modelos já estabelecidos e de sucessos, como foi 

apresentado no referencial teórico. 
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Observou-se, com base na observação não participante, que desde 2008, depois da 

crise, não se fazem investimentos de grande porte na área de Manutenção da 

aciaria. Também percebeu-se que a área não utiliza a manutenção baseada em 

riscos (RBM). SKF (2013) explica que a RBM é uma técnica de análise quantitativa 

com embasamento financeiro e é uma ferramenta de aperfeiçoamento contínuo. Se 

fosse utilizada poderia ajudar muito a área de Manutenção. 

 

Pode-se concluir que este primeiro objetivo específico, identificar as políticas e o 

processo de manutenção da aciaria da ArcelorMittal Monlevade, foi plenamente 

alcançado, utilizando a literatura utilizada no referencial teórico, bem como pela 

observação não participante, que, segundo Marconi e Lakatos (2004), o pesquisador 

fica de fora e não tem contato direto com a população e a pesquisa documental, 

que, para Gil (1998), é pesquisa em documentos da empresa. Conclui-se que a 

utilização dessas três ferramentas foi imprescindível para alcançar este objetivo. 

 

b) Identificar os principais fatores de inovação em manutenção junto aos 

profissionais envolvidos na função manutenção: 

 

Para alcançar o segundo objetivo específico, foi necessário buscar nas literaturas 

estudo aprofundado em uma vasta gama de materiais bibliográficos sobre inovação 

e formas de inovações, com apoio nos autores que estudam sobre a temática 

inovação, como Tidd, Bessant e Pavitt (2008), Terra (2007), Sakar (2007), Pinchot e 

Pellman (2004), Bessant e Tidd (2009) e Davila, Epstein e Shelton (2009), mais a 

OCDE (2005).  

 

Para falar da importância da inovação em manutenção, foram utilizados autores 

como Fuentes (2006), Tavares (2011), Carazas (2011), Waeyenbergh e Pintelon 

(2002), Vatn Holkstad e Bodsberg(1996) e Gits (1992).  

 

Foi aplicado um modelo de questionário de avaliação da inovação de Tidd, Bessant 

e Pavitt (2008), com as cinco dimensões para dar subsídios mostrando os pontos 

fortes e fracos de inovação na percepção dos funcionários lotados nos cargos de 

técnicos, auxiliar técnicos, coordenadores técnicas e técnicos assistentes de 

manutenção da aciaria.  
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Ao observar cada dimensão, começando pela estratégia, foi possível identificar os 

principais fatores facilitadores de inovação na manutenção. Em relação à questão 1 - 

As pessoas têm uma ideia clara de como a inovação pode nos ajudar a 

competir, tanto na pesquisa de dados quanto na observação não participante, 

percebeu-se que os funcionários da Manutenção da aciaria sabem da importância 

de se ter ideias bem claras de como a inovação os tornam competitivos.  

 

Terra (2007) reforça que a gestão da inovação é uma importante medida para a 

sobrevivência de qualquer organização para que possa competir de forma eficiente. 

Porém, nada foi identificado nos documentos analisados na Manutenção que 

reafirme qual foi o resultado da análise de dados e da observação não participante. 

Isso não significa que as pessoas não sabem de sua importância. 

 

Nesta mesma dimensão, pode-se destacar a questão 11- As pessoas sabem o que 

é nossa competência característica - o que nos dá a vantagem competitiva, 

cuja analise de dados e observação não participante revelaram que a equipe de 

Manutenção da aciaria sabe que suas competências ajuda a eles a ter vantagens 

competitivas. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) defendem as competências acumuladas 

na empresa abrem caminhos para a inovação. Essa realidade foi percebida na 

aciaria na área de Manutenção. Porém não foram encontrados documentos que 

ajudem a confirmar esta realidade. 

 

Na dimensão processo, percebeu-se pela pergunta 2 - Há processos apropriados 

que nos ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um novo produto, de 

maneira eficaz, desde a ideia até o lançamento, com base na análise de dados, 

percebeu-se que as pessoas sabem da importância de a organização ter processos 

apropriados para o desenvolvimento de novos produtos, porém nada foi possível 

identificar na analise documental, bem como na observação não participante que 

ajude a confirmar este resultado.  

 

Bessant, Tidd e Pavitt (2008) reinteram que os produtos novos lançados nos 

mercados líderes de inovação são capazes de fazer algo que ninguém mais pode ou 

fazer melhor do que os outros, o que se torna uma vantagem importante para a 

organização. 
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A pergunta 12 - Possuímos mecanismos eficazes para nos assegurar de que 

todos (não apenas o pessoal de marketing) compreendam as necessidades do 

cliente, com base na análise de dados, revelou que os funcionários da Manutenção 

da aciaria sabem que devem compreender as necessidades de seus clientes. 

Porém, na analise documental e na observação não participante não foi possível 

identificar que na aciaria existe mecanismo que assegure que todos, fora o pessoal 

de marketing, saibam compreender as necessidades do cliente. 

 

Terra (2007) explica que os clientes devem ser prioridade e que a organização deve 

ser percebida como a melhor oferta para necessidades específicas dos clientes. 

Conclui-se, que mesmo que não tenha sido identificado por meio da pesquisa 

documental e da observação não participante que reforce o resultado positivo da 

análise de dados, porém pode ser destacado que os funcionários da área de 

Manutenção sabem desta importância, o que contribui para o resultado positivo. 

 

Já na dimensão organização pode-se destacar, com base na pergunta 38 - 

Trabalhamos bem em equipe, na análise de dados, na pesquisa documental e na 

observação não participante que a área de Manutenção da aciaria sabe, entende e 

consegue trabalhar bem em equipe. Arantes (2002) reforça que o trabalho em 

equipe tem por objetivo assegurar o crescimento dos níveis tecnológico e 

administrativo organizacional. Isso foi percebido na área de Manutenção. 

 

A dimensão relacionamento, apoiada na pergunta 5 - Temos bons 

relacionamentos com nossos fornecedores, em que ambas as partes ganham, 

com base na análise documental e na observação não participante, mostrou que 

também é uns dos principais fatores que contribuem para que a área de Manutenção 

seja inovadora em sua relação com seus fornecedores. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

reinteram que o sucesso da inovação fundamenta-se na estratégia, com seus 

relacionamentos eficazes, tanto internos como externos. Pode-se dizer que o 

relacionamento com os fornecedores é que permite resolver problemas que 

poderiam geram perdas de produção. 

 

Outra questão que contribui é a 10- Somos bons em compreender as 

necessidades dos nossos clientes/usuários finais, tanto na análise de dados, 
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pesquisa documental e na observação não participante. Percebeu-se que se não 

fosse este bom relacionamento com os clientes finais da Manutenção, que é a 

Operação, não seria possível a ambos ganharem. Ou seja, alcançar as metas de 

produção e disponibilidade dos equipamentos para operação. Bessant e Tidd (2009) 

afirmam que quando se compreendem as principais necessidades de seus clientes é 

possível ter ganho e competitividade dentro da organização. 

 

Já na dimensão aprendizagem pode-se destacar a questão 15 - Aprendemos a 

partir de nossos erros, tanto na análise de dados, quanto na pesquisa documental 

e na observação não participante, que mostra que é primordial para os funcionários 

da Manutenção que a inovação ocorra. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) ressaltam que 

não existem receitas simples para o sucesso, mas a sua capacidade para aprender 

a partir das experiências e da análise é fundamental. Observou-se que a equipe de 

Manutenção sabe dessa importância de aprender a partir de seus erros para poder 

superar as dificuldades e que venham aparecer durante o processo. 

 

Conclui-se que este objetivo foi plenamente alcançado, mesmo sem confirmar 

alguns resultados com base na observação não participante e na análise de dados. 

Sabe-se que os profissionais da Manutenção reconhecem a importância dos pontos 

levantados para que o processo de inovação ocorra na área. 

 

Com a ajuda da literatura usada no referencial teórico e dos questionários com o 

modelo de avaliação da inovação, foi possível dar subsidio que confirme os 

resultados alcançados. 

 

c) Identificar a existência de metodologias, para o desenvolvimento de 

inovação, em manutenção, utilizadas na empresa: 

 

Para alcançar o terceiro objetivo específico - identificar a existência de metodologias, 

voltadas para o desenvolvimento de inovação em manutenção utilizadas na empresa 

- foram utilizados no referencial teórico os autores que destacam a importância de as 

organizações terem metodologia de inovação, como Tidd, Bessant e Pavitt (2008), 

Terra (2007), Sakar (2007) e Davila, Epstein e Shelton (2009), além da OCDE 

(2005) e Tigre (2007).  
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Verificou-se que na área de Manutenção da aciaria da ArcelorMittal Monlevade, com 

base na análise de dados, na pesquisa documental e na observação não 

participante, que ocorre indiretamente muita inovação incremental.  

 

Por que indiretamente? A observação não participante revelou que os profissionais 

da área de Manutenção não falam em inovação, mas reconhecem sua importância, 

tanto que as inovações que ocorrem na área são planejadas ou por necessidade, 

porém elas não são tratadas pelos profissionais como inovação. 

 

A OCDE (2005 p.36) explica que “inovações incrementais dão continuidade ao 

processo de mudança”. Ou seja, é aquela que agrega valor para necessidades mais 

imediatas e proporciona melhorias pequenas. Observou-se na pesquisa documental 

que grande parte dos projetos analisados que estavam acontecendo no ano de 

2014, pode ser considerada como inovação incremental, conforme a OCDE. 

 

Por mais que ocorra inovação incremental, isso não significa que não venha ocorrer 

na inovação radical na área de Manutenção da aciaria. A observação não 

participante e a pesquisa documental revelaram a existência de um projeto grande 

como inovação radical, o qual permite a troca de todo o sistema defasado por um 

novo totalmente diferente, com controles avançados e precisos. Bessant, Tidd e 

Pavitt (2008) defendem que a inovação radical consiste na quebra de práticas ou na 

adoção de algo novo. 

 

A observação não participante e a análise de dados da pesquisa do modelo de 

avaliação de inovação de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), mostraram que na área de 

Manutenção da aciaria os profissionais sabem da importância da inovação no 

processo Essa inovação corre no processo de manutenção, porém os profissionais 

não sabem que eles mesmos colaboram com a inovação e que está ocorrendo 

inovação. 

 

Na organização estudada, as inovações que ocorrem, sejam elas nos processos de 

manutenção, nos equipamentos, na mão de obra ou nos produtos, são inovações 

incrementais e algumas radicais, porém não são tratadas pelos profissionais dessa 

forma. 
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A observação não participante e a análise de dados da pesquisa de inovação na 

ArcelorMittal Monlevade mostraram que a pergunta 6 - Existe comprometimento e 

suporte da alta gestão para a inovação, comprova que para grande parte dos 

profissionais da área de Manutenção há falta de comprometimento e suporte da alta 

gestão para a inovação. Isso está claro na questão 6 - Nossa estratégia de 

inovação é expressa de maneira clara, assim todos conhecem as metas de 

melhoria, em que se confirma que a estratégia de inovação na área de Manutenção 

não é clara e que nem todos conhecem as metas de melhorias.  

 

Terra (2007) esclarece que a gestão da inovação é para a organização uma 

importante medida para sua sobrevivência e ajuda a competir de forma eficiente. A 

empresa precisa agregar a inovação ao seu Planejamento Estratégico.  

 

Conclui-se que este objetivo foi plenamente alcançado. A observação não 

participante e a análise de dados mostraram que por mais que ocorra a inovação na 

área de Manutenção ela acontece indiretamente, mas sempre está ocorrendo a 

inovação incremental. Davila, Epstein e Shelton ensinam dizendo que as inovações 

incrementais são uma maneira de extrair o máximo valor possível de produtos e 

serviços sem que haja a necessidade de fazer grandes mudanças ou grandes 

investimentos. 

 

Tigre (2006) explica que a inovação radical rompe os limites da inovação 

incremental, trazendo um salto de produtividade, iniciando, assim, uma nova 

trajetória tecnológica incremental.  

 

Com base na literatura usada no referencial teórico e nos questionários com o 

modelo de avaliação da inovação, foi possível levantar subsídios que confirmem os 

resultados alcançados. 

 

d) Identificar os principais fatores facilitadores e dificultadores para a 

inovação no setor. 

 

Para alcançar o quarto objetivo especifico da pesquisa, utilizou-se do instrumento 

pesquisa de campo o modelo de avaliação de inovação de Tidd, Bessant e Pavitt 
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(2008), que possui 40 perguntas, oito para cada uma das cinco dimensões. A 

dimensão que dá sustentação a este objetivo é a inovadora, por meio das perguntas. 

Sendo as perguntas, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 e 38, e mais a pesquisa documental e a 

observação não participante. 

 

A análise de dados da avaliação de inovação e a observação não participante 

mostraram que os principais fatores facilitadores para que ocorra a inovação na área 

de Manutenção foram: os profissionais de manutenção trabalham bem em equipe; e 

as pessoas trabalham bem em conjunto; até além dos limites departamentais da 

aciaria.  

 

Para Monchy (1989) a área de Manutenção deve ter uma equipe forte, treinada e 

que consiga lidar com as divergências que ocorrem durante o processo. Observou-

se que se os profissionais da manutenção não trabalhassem em equipe não seria 

possível alcançar os objetivos e superar as dificuldades do dia a dia. 

 

Na área da organização estudada, apurou-se que a estrutura de organização 

reprime um pouco a inovação e não favorece a sua ocorrência. Segundo Terra 

(2007), a organização deve ter uma estrutura que permita que a inovação ocorra 

fluentemente, pois ela ajuda na tomada de decisões. A observação não participante 

mostrou que os profissionais de manutenção entendem que a estrutura da 

manutenção não permite que ocorra naturalmente a inovação no processo de 

manutenção. 

 

O fato de a organização não ter uma estrutura que favoreça a ocorrência da 

inovação naturalmente acaba contribuindodo para que os profissionais envolvidos 

nos processos não deem muitas sugestões de ideias para melhorar os produtos ou 

processos. Para Terra (2007), se a organização tem uma estrutura que permita que 

ocorra fluentemente a inovação, os profissionais envolvidos no processo de 

manutenção da aciaria dariam mais sugestões de ideias inovadoras. 

 

O que contribui para a ocorrência de um fator dificultador de inovação no setor de 

Manutenção é a falta de um sistema de recompensa e reconhecimento que apoie a 

inovação. Terra (2007) explica que as empresas devem ter modelos de governança 
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que preveem culturas prescritivas ou autorreguladas, com medidas financeiras e 

sociais e com recompensas.  

 

Na área de Manutenção da aciaria da ArcelorMittal Monlevade não há sistemas de 

recompensas e reconhecimentos que apoiem ideias inovadores nem há clima de 

apoio para novas ideias. Algumas vezes, os profissionais de manutenção precisam 

deixar a organização para perceber que isso acontece. Para Terra (2007), as 

organizações devem ter medidas financeiras, sociais e de recompensas para 

incentivar e estimular os profissionais a darem ideias inovadoras e ter modelos de 

governanças que apoiem os profissionais. 

  

A estrutura da organização não permite a tomada de decisões de forma rápida. Para 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), aas organizações devem suprir essa deficiência.  

 

Por fim, percebeu que na área de Manutenção a comunicação não é eficaz, pois 

muitas vezes, ela não funciona de cima para baixo, de baixo para cima e através da 

organização de maneira clara. Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação só 

acontece em um contexto organizacional sustentador, em que a construção e a 

manutenção dessas condições considerem a possibilidade de ajustes de 

comunicação, desde que estas sejam claras. A observação não participante mostrou 

que na área de Manutenção às vezes ocorre ruído nas comunicações e que, muitas 

vezes, estas comunicações não são claras. 

 

Os resultados obtidos nesta dissertação revelaram que existe um grande gap entre a 

realidade e o desejável nas cincos dimensões e que na área de Manutenção da 

aciaria da ArcelorMittal estudada existem mais pontos fracos do que fortes. Isso 

torna a área hoje difícil de ser inovadora, mas não significa que ela não possa vir a 

ser altamente inovadora no futuro. Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008) não 

importa o resultado obtido na avaliação de inovação, mas sim, como a gestão e a 

organização irão lidar com os resultados. 

 

Considera-se que o objetivo principal da pesquisa - analisar de que forma se dá a 

gestão de inovação no setor de Manutenção da Aciaria - ArcelorMittal Monlevade -, 
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e os secundários foram atingidos a partir do caráter descritivo quantitativo e 

qualitativo do estudo de caso. 

 

6.1 Limitações da pesquisa 

 

Esta pesquisa não é conclusiva e suas análises possuem limitações. A principal 

limitação é que seus resultados não podem ser comparados com os de outras 

organizações do ramo de manutenção de aciaria. Seria necessária a comparação 

em siderurgias para se chegar a resultados mais precisos. Foram utilizadas apenas 

informações colhidas na área de Manutenção da aciaria da ArcelorMittal Monlevade, 

pesquisa documental e observação não participante.  

 

Outra limitação desta pesquisa refere-se também ao processo analisado. Não 

existem muitos trabalhos e informações disponíveis sobre inovação voltada para 

manutenção principalmente em siderurgia em área de aciaria.  

 

Cita-se ainda, a dificuldade para conseguir os dados da pesquisa, pois a população 

de entrevistados sentia receio em responder às perguntas. Mesmo assim, todos 

responderam. Para não comprometer os resultados, foram informados de que a 

pesquisa seria secreta, sem nome e sem dados para suas identificações. 

 

6.2 Contribuições da pesquisa 

 

Para a academia, este trabalho traz uma importante discussão, que é a temática da 

"Inovação em manutenção de aciaria em siderurgia". Não foram encontrados 

trabalhos que abordem este tema entre as dissertações defendidas até então na 

Fundação Pedro Leopoldo, em pesquisa no Google acadêmico e em periódicos 

internacionais no período janeiro de 2015. De certa forma, abre antecedentes para 

que outras dissertações possam ser feitas nesta área e, acima de tudo, para realizar 

comparações com outras empresas na área de Manutenção de aciaria de 

siderurgias. 

 

Para a ArcelorMittal Monlevade, foi possível verificar a existência de um gap de 

melhorias possíveis na organização por meio de técnicas de inovação. Também por 
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se tratar de uma empresa siderúrgica de grande porte, pode contribuir para novas 

oportunidades de pesquisas e trabalhos voltados para a área de inovação, assim 

como de aprendizagem na área de Manutenção de aciaria. 

 

Para o autor, esta dissertação proporciona uma visão mais aprofundada sobre o 

estudo da Inovação em um setor de manutenção, permitindo maiores 

conhecimentos a respeito da importância da inovação e sua ligação ao 

conhecimento seja em qualquer organização ou área. Outra contribuição importante 

para o autor foi preparar e desenvolver o conhecimento na área visando à área de 

docência. 

 

6.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Várias são as possibilidades de pesquisa envolvendo o tema da "Inovação em 

manutenção". Um dos assuntos a ser pesquisado diz respeito ao modo como se da 

a inovação de manutenção de aciarias em outras empresas siderúrgicas. Outro seria 

comparar o processo de inovação de manutenção de aciaria com outras 

siderúrgicas.  

 

Foram verificadas barreiras em determinado processo inovação em manutenção de 

aciaria causadas por falhas em processos de gestão, como no processo de 

comunicação interna. Também foram verificadas barreiras em determinado processo 

de inovação em manutenção de aciaria causadas por falhas em processos de 

gestão, como no processo de liderança. 

 

Seria interessante analisar como a comunicação empresarial e a gestão do 

conhecimento auxiliam nos processos de Inovação de manutenção de aciaria de 

uma empresa. Por fim, sugere-se como tema de pesquisa analisar como o clima 

organizacional favorece a adoção de práticas inovadoras direcionadas à inovação na 

manutenção. 

 

Trabalhos futuros podem buscar avaliar os resultados da inovação no sistema de 

produção do portfolio de tipos de aço produzidos na aciaria, fato que representaria 
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um ganho importante, visto que criaria a oportunidade de difundir o tema "inovação" 

com a área produção de aço da aciaria. 

 

A partir do resultado da pesquisa, pode-se difundir o conceito de inovação à área da 

aciaria. Existe no processo uma grande oportunidade para se inovar. Isso tornaria 

possível realizar um estudo comparativo sobre inovação em diversas áreas da 

aciaria, como a de produção e a de Manutenção, comparando os possíveis ganhos 

reais. 

 

6.4 Sugestões para o setor de Manutenção da ArcelorMittal Monlevade 

 

Varias são as possibilidades de melhorias para a ArcelorMittal Monlevade por meio 

de técnicas de novação. Também por se tratar de uma empresa siderúrgica de 

grande porte, abrem-se precedentes para novas oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento voltadas para a área de Inovação e para a aprendizagem na área 

de Manutenção da organização. 

 

Foram verificados os entraves no processo de inovação em manutenção de aciaria. 

Sugere-se que se faça a avaliação das cinco dimensões da inovação com todos os 

envolvidos diretamente com a área de Manutenção da organização. Podem ser 

verificadas as barreiras no processo de inovação em manutenção causadas por 

falhas em processos de gestão e no processo de liderança. 

 

A ArcelorMittal Monlevade pode analisar como ocorrem a comunicação empresarial 

e a gestão do conhecimento, bem assim, como examinar o clima entre líder e 

liderados e avaliar a liderança.  

 

A organização pode, também, desenvolver planos de cargos e salários, estabelecer 

políticas de remuneração para ideias novas e inovadoras que sejam claras e 

compreendidas por todos os funcionários e analisar como o clima organizacional 

favorece a adoção de práticas inovadoras direcionadas à inovação na manutenção. 
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ANEXO A 

 

Pesquisa que será aplicada ao corpo técnico da Manutenção da Aciaria da 

ArcelorMittal Monlevade 

 

Pesquisa aplicada ao corpo técnico da Aciaria da ArcelorMittal Monlevade. 

Avaliação das cinco dimensões da gestão da inovação. 

 

Fonte: TIDD Joe, BESSANT John, PAVITT Keith - GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Para cada afirmação, atribua uma pontuação entre 1 (= definitivamente falso) e 7 (= 

muito verdadeiro). 

 

1 Definitivamente Falso;  2 Falso;  3 Pouco Falso;  4 Pouco Verdadeiro;  5 

Verdadeiro  6 Definitivamente Verdadeiro;  7 Muito Verdadeiro 

 

 

 1 - As pessoas tem uma ideia clara de como a inovação pode nos ajudar a competir. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

2 - Há processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um 

novo produto, de maneira eficaz, desde a ideia até o lançamento. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

3 - Nossa estrutura de organização não reprime a inovação, mas favorece a sua 

ocorrência. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

4 - Há um forte comprometimento com treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

5 - Temos bons relacionamentos com nossos fornecedores, em que ambas as partes 

ganham.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

6 - Nossa estratégia de inovação é expressa de maneira clara, assim todos 

conhecem as metas de melhoria 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  
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7 - Nossos projetos de inovação geralmente são realizados dentro do prazo e dentro 

do orçamento.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

8 - As pessoas trabalham bem em conjunto com além dos limites departamentais.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

9 - Levamos tempo para revisar nossos projetos, para, da próxima vez, melhorar 

nosso desempenho. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

10- Somos bons em compreender as necessidades dos nossos clientes/usuários 

finais.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

11- As pessoas sabem o que é nossa competência característica - o que nos dá a 

vantagem competitiva.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

12 - Possuímos mecanismos eficazes para nos assegurar de que todos (não apenas 

o pessoal de marketing) compreendam as necessidades do cliente.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

13 - As pessoas estão envolvidas com sugestão de ideias para melhoria dos 

produtos ou processos. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

14 - Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa para ajudar a 

desenvolver nosso conhecimento.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

15 - Aprendemos a partir de nossos erros.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

16 - Olhamos para frente, em um caminho estruturado (utilizando ferramentas e 

técnicas de previsão) para tentar e imaginar futuras ameaças e oportunidades.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

17 - Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar a mudança de processo, desde 

a ideias até a implementação bem sucedida.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

18 - Nossa estrutura ajuda-nos a tomar decisões rapidamente.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  
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19 - Trabalhamos próximos de nossos clientes na exploração e desenvolvimento de 

novos conceitos. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

20 - Comparamos sistematicamente nossos produtos e processos com os de outras 

empresas. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

21 - Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a empresa se 

desenvolverá por meio da inovação.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

22 - Pesquisamos sistematicamente ideias de novos produtos.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

23 - A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, de baixo para cima e 

através da organização. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

24 - Colaboramos com outras empresas para desenvolver novos produtos ou 

processos. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

25 - Reunimo-nos e compartilhamos experiências com outras empresas para que 

nos ajudem a aprender.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

26 - Existe comprometimento e suporte da alta gestão para a inovação.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

27 - Possuímos mecanismos adequados para assegurar o envolvimento prévio de 

todos os departamentos no desenvolvimento de novos produtos / processos.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

28 - Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apóia a inovação.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

29 - Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas que podem nos 

ajudar - por exemplo, pessoas com conhecimento especializado.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

30 - Somos bons em captar o que aprendemos, assim, outros dentro da organização 

podem fazer uso disso.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  
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31 - Possuímos processos adequados para examinar novos desenvolvimentos 

tecnológicos ou de mercado e determinar o que eles significam para a estratégia de 

nossa empresa. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

32 - Temos sistema claro para escolha de projetos de inovação. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

33 - Temos clima de apoio para novas ideias - as pessoas não precisam deixar a 

organização para fazê-las acontecer.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

34 - Trabalhamos próximos do sistema de ensino local e nacional para comunicar 

nossas necessidades de habilidades.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

35 - Somos bons em aprender com outras organizações.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

36 - Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos e a 

estratégia geral do negócio.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

37 - Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de desenvolvimento de produto 

para permitir que pequenos projetos "rápidos" aconteçam.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

38 - Trabalhamos bem em equipe.  

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

39 - Trabalhamos próximos de "usuários principais" para desenvolver novos produtos 

e serviços inovadores. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  

40 - Usamos mensurações para ajudar a identificar onde e quando podemos 

melhorar nossa gestão da inovação. 

(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3         (    ) 4         (    ) 5         (    ) 6         (    ) 7  
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APÊNDICE A  

 

Segunda Parte do questionário. 

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO - MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 
 
Pesquisa de dados de identificação dos entrevistados 
 
 
1. Assinale a sua categoria funcional correspondente: 

(   ) Eletricista    (   ) Mecânico     (   ) Técnico de Manutenção     (    ) Auxiliar Técnico  
(   ) Coordenador Técnico    (   ) Técnico Assistente     (    ) Engenheiro de Área 

2. Há quanto tempo você trabalha na empresa?  
  
(   ) Menos de 01 ano    (   ) 1 a 5 anos    (   ) 6 a 10 anos    (   ) 11 a 15 anos              
(    ) 16 a 20 anos     (   ) 21 a 25 anos     (   ) 26 a 30 anos     (   ) acima de 30 anos 

3. sexo  
  
(   ) feminino     (   ) masculino 

4 Assinale entre as alternativas abaixo qual correspondente à sua escolaridade: 
  
(   )  Técnico   (   ) Superior Incompleto  (   ) Superior completo  (   ) Pós graduação      
(   ) Mestrado     (   ) Mestrado em curso      (   ) Doutorado   (   ) Doutorado em curso  

 
5 Assinale qual é a sua idade correspondente. 
 
(   ) 20 a 25 anos    (   ) 26 a 30 anos    (   ) 31 a 35 anos    (   ) 36 a 40 anos              
(    ) 41 a 45 anos     (   ) 46 a 50 anos     (   ) 51 a 55 anos     (   ) acima de 55 anos 
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APÊNDICE B 

Pedido de autorização formal a ArcelorMittal Monlevade 
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