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RESUMO 

 

A inovação tem ganhado espaço em todos os segmentos, inclusive nos mais 

tradicionais, como a agricultura e as indústrias de bens de consumo e de capital e 

serviços. Nesse contexto, a siderurgia, marcada pelo tradicionalismo e forma 

clássica de produção, também seguiu o caminho da inovação na busca de 

competitividade. Esse trabalho teve como objetivo descrever a inovação no 

ambiente siderúrgico, mais precisamente na área de alto-forno da empresa 

Siderúrgica ArcelorMittal Monlevade. Para tanto, utilizou-se de conceitos de 

inovação de diversos autores, bem como de temas que se relacionam diretamente à 

inovação, como conhecimento e sustentabilidade. O foco do trabalho foi voltado para 

inovação em combustíveis, devido a vulnerabilidade deste mercado e os custos 

incorridos variarem a todo o momento, dificultando planejamentos futuros. O foco 

teórico e metodológico estabeleceu-se no processo de inovação e nas diversas 

tipologias adotadas pelos autores que são referência no tema. A metodologia 

adotada para se chegar ao objetivo proposto foi o estudo de caso e a coleta de 

dados deu-se através de pesquisa documental e pesquisa de campo. Os resultados 

apontaram a importância da inovação em processo, voltada para utilização de 

combustíveis, na etapa de redução em alto-forno, que além dos ganhos financeiros, 

apresenta-se como alternativa para reduzir emissão de CO2, gerando um importante 

ganho ambiental, melhorando a imagem da empresa e tornando-a mais competitiva. 

 
 
 
Palavras-chave: Inovação. Alto-forno. Injeção Auxiliar de Combustíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
 
The innovation has gained ground in all segments, including the most traditional, 

such as agriculture and industries of consumer goods and capital services. In this 

context, Steel, traditionalism, and marked by the classic form of production, also 

followed the path of innovation in the search for competitiveness. This study aimed to 

describe the innovation in the steel environment, specifically the area of the blast 

furnace of the steel company ArcelorMittal Monlevade. For this purpose, we used the 

concepts of innovation by various authors, as well as issues that directly relate to 

innovation, such as knowledge and sustainability. The focus of the work was devoted 

to innovation in fuels, due to the vulnerability of this market and the costs vary all the 

time, making future plans. The theoretical and methodological focus was established 

in the innovation process and the different types that are adopted by the authors in 

reference topic. The methodology used to reach the proposed goal was the case 

study and data collection took place through desk research and field research. The 

results indicate the importance of process innovation, focused on fuel use in the 

reduction step in blast furnaces, which in addition to financial gains, presents itself as 

an alternative to reduce CO2 emissions, creating an important environmental 

benefits, improving company image and making it more competitive. 

 
 
Keywords: Innovation. Blast furnace. Auxiliary Fuel Injection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Devido ao ambiente turbulento em que a maioria das empresas opera, tem tornado 

cada vez mais constante a busca por um diferencial competitivo. O desafio é 

responder, de forma rápida, às exigências impostas pelo mercado, sob o risco de 

perder competitividade, o que pode colocar a sobrevivência da organização em 

questão. Para lidar com esse ambiente de riscos e incertezas e aumentar a 

competitividade, é importante que as empresas dominem os fundamentos da 

inovação, conquistando e mantendo a competitividade. (PORTER, 1999).  

 

As organizações podem inovar, em vários segmentos, no tocante a processos, 

produtos, relacionamento com os clientes e com a comunidade, serviços prestados, 

dentre outros. Dessa forma, percebe-se que a inovação não se limita a processos 

estruturados das organizações. (TERRA, 2007).  

 

Se, por um lado, a utilização da Gestão da Inovação Tecnológica exige energia e 

perseverança de toda equipe nas empresas, por outro, ela é benéfica para o 

mercado e enriquecedora para todos os envolvidos. A aceleração no 

desenvolvimento tecnológico gera grandes alterações na produtividade das 

empresas e cria condições de fornecimento cada vez maiores.  

 

Como resultado, em algumas situações, o crescimento da oferta passa a ser 

superior ao crescimento da demanda, o que acirra a competição. A globalização 

agrava ainda mais o quadro. (KIM; MAUBORGNE, 2005). Por essa razão, muitas 

companhias preferem, conscientemente, não trilhar esse caminho desconhecido e 

cheio de surpresas e pagam o preço da estagnação dos negócios.  

 

A inovação já permeia quase todas as atividades, inclusive as mais tradicionais, 

como a agricultura e as indústrias de bens de consumo e de capital e serviços. É 

importante lembrar que as fontes para inovação são as mais variadas possíveis em 

termos de quantidade e qualidade. O valor dos produtos e serviços nessa nova 

sociedade passa a depender cada vez mais do grau de inovação e do conhecimento 
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científico incorporado. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA, MATERIAIS 

E MINERAÇÃO, 2009). 

 

O conceito de inovação é muito utilizado nos dias atuais, embora sua  aplicação  não  

seja  recente. Schumpeter (1942), um dos mais importantes economistas do século 

XX, é considerado pioneiro na definição do termo inovação. Para Schumpeter 

(1942), inovação é um conjunto de novas funções evolutivas que alteram os 

métodos de produção. Consiste na aplicação comercial ou industrial de algo novo 

que pode ser um produto, um processo ou mesmo um método de produção.  

 

O autor considera que a economia está em estado de equilíbrio e a inovação altera 

esse equilíbrio ao criar oportunidades de gerar riquezas. Schumpeter (1942) em seu 

livro “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, popularizou a expressão “destruição 

criativa ou criadora”. O processo de destruição criativa "é o fato essencial do 

capitalismo", com o seu protagonista central sendo o empresário inovador. 

 

De acordo com Tigre (2006), para Schumpeter, à medida que as inovações se 

difundem e seu consumo se generaliza, há uma tendência da redução de suas 

margens de lucros e geração de capacidade ociosa. Consequentemente, o 

investimento se retrai, as empresas reduzem custos, demitem mão de obra e a 

economia entra em recessão. A alternância entre recessão e prosperidade não 

depende apenas do surgimento de inovações, mas da criação de condições 

institucionais adequadas para sua difusão. 

 

Porter (1999) já destacava as empresas inovadoras como fundamentais no 

desenvolvimento econômico, tanto em função da rentabilidade quanto da natureza 

dos empregos que geram, na medida em que demandam por mão-de-obra 

qualificada.  

 

As empresas siderúrgicas, objeto de estudo deste trabalho, se destacam nesse 

segmento devido ao grande potencial de inovação presente nesse ambiente, 

principalmente no que diz respeito aos processos. O modelo clássico de produção, 

presente no ambiente siderúrgico, dificulta o processo de inovação. Isso justifica-se 
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porque o conceito de inovação esteve, durante muito tempo, associado somente a 

inovação de produto.  

 

O processo de inovação era voltado apenas ao desenvolvimento tecnológico, a 

grandes mudanças em equipamentos e altos investimentos financeiros. Outra 

dificuldade apresentada nesse segmento é a pressão imposta por resultados 

produtivos, o que torna ainda mais desafiador inovar no ambiente siderúrgico. 

 

A indústria siderúrgica mundial, por ser uma atividade relativamente pouco intensiva 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D), é marcada por poucas inovações 

tecnológicas radicais, que são as que geram um grande salto nos resultados. 

Através de uma análise mais acurada do real estágio da inovação tecnológica da 

siderurgia brasileira, percebe-se que o sucesso das empresas competitivas 

modernas depende, em grande medida, da forma como essas produzem, absorvem 

e utilizam o conhecimento científico e as inovações tecnológicas.  

 

Percebe-se, através de uma análise macro, que a inovação no ambiente siderúrgico 

se caracteriza, em grande parte, por inovações incrementais e, de tempos em 

tempos, pelo surgimento de alguma inovação radical. Terra (2007) define inovação 

radical como iniciativas que criam novos mercados, proporcionando à empresa 

conquistar novos clientes e gerar altas margens de lucros.  

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) definem inovação incremental como a que fornece 

ganhos a longo prazo se comparados à inovação radical. A incremental é uma 

inovação que ocorre gradualmente. A inovação radical, também chamada disruptiva, 

consiste na quebra de práticas ou na adoção de algo genuinamente novo.  

 

Bessant e Tidd, (2009), relatam que existem diferentes níveis de melhorias, que vão 

desde melhorias incrementais, que são melhorias menores no processo ou produto 

(incremental) até mudanças bem radicais, que alteram a forma como é percebida e 

utilizada. Os autores relatam ainda que em alguns casos, as alterações são tão 

radicais que alteram a base de sociedade, como a utilização do vapor durante a 

revolução industrial.  
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No processo de inovação radical, a empresa ganha saltos em produtividade, muda a 

lógica do produto ou processo, cria a possibilidade de gerar uma inovação de valor e 

navegar em um “oceano azul”. Através da criação de novos mercados, a 

concorrência torna-se irrelevante, como descritos por W. Chan Kim e Reneé 

Mauborgne (2005). O oceano azul, como descrito pelos autores, acontece quando a 

empresa cria ou descobre um mercado inexplorado e passa a atuar sozinha, sem 

concorrentes durante algum tempo. 

 

 

1.1 Questão norteadora da pesquisa 

 

 

Para a formulação da questão norteadora, parte-se do pressuposto que a inovação 

na empresa siderúrgica representa melhoria de desempenho e competitividade no 

mercado. Diante desse fato, pergunta-se: como vem ocorrendo o processo de 

inovação na área de alto-forno da empresa Siderúrgica ArcelorMittal Monlevade? 

 

 

1.2 Justificativa  

 

 

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

das organizações em decorrência do ritmo de concorrência no mercado atual, já que 

a comoditização de produtos e serviços e a intensificação das guerras de preços 

estão alterando as relações de mercado.  

 

De acordo com o quadro vivido atualmente pelas organizações modernas, observa-

se que todas as mudanças necessitam de um bom gerenciamento em busca de 

ganhos de mercado; e esta busca constante por melhoria nos resultados pode ser 

alavancada pelo processo de inovação.  

 

Terra (2007) relata que a gestão da inovação é uma importante medida para 

sobrevivência de qualquer empresa. Não se trata de simples opção e, sim, de uma 
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necessidade. Para competir de forma eficiente, a empresa precisa alinhar a 

inovação ao seu planejamento estratégico.  

 

Outro fator que motivou a realização da pesquisa foi o interesse pessoal do autor, 

após trabalhos realizados sobre o tema em estudo e participação em congressos 

onde o assunto foi abordado. 

 

Para o ambiente acadêmico, este trabalho se justifica devido à carência de estudos 

sobre inovação no ambiente siderúrgico. Por se tratar de produção de commodities, 

e devido às constantes pressões por produção, a inovação, às vezes, deixa de ser 

prioridade. Este estudo pretendeu mostrar que a inovação no processo é possível 

nesse ambiente e contribui, de forma decisiva, para o resultado final da empresa. 

 

 

1.3 Objetivos  

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Descrever a inovação no ambiente siderúrgico, mais precisamente na área de alto-

forno da empresa Siderúrgica ArcelorMittal Monlevade.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

a) descrever as tecnologias e processos mais utilizados na área de alto-forno; 

b) descrever o processo de produção do alto-forno da ArcelorMittal Monlevade; 

c) descrever o processo de inovação adotado no alto-forno da AcelorMittal  

Monlevade; 

d) avaliar os impactos do processo de inovação na organização estudada. 
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1.4 Delimitação do estudo 

 

 

O presente estudo limitou-se à inovação na empresa siderúrgica estudada, 

especificamente na área do alto-forno onde é produzido o gusa líquido. O foco 

principal do estudo é identificar inovações no processo e as alterações ocorridas ao 

longo dos anos, decorrentes do processo de inovação.  

 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

 

Na busca dos objetivos propostos e visando ao maior entendimento sobre o tema, 

esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo destina-se à 

Introdução, onde é feita a contextualização do tema e são apresentados o objetivo 

geral e os objetivos específicos pretendidos, bem como a justificativa e sua 

delimitação.  

 

O segundo capítulo trata da revisão da literatura. Inicialmente caracteriza a 

inovação, os tipos de inovação e os benefícios, riscos e características das 

plataformas de inovação. Apresenta também as origens da siderurgia no mundo e 

seu desenvolvimento no Brasil.  

 

O terceiro capítulo refere-se à metodologia utilizada na realização do trabalho; 

descreve os métodos e ferramentas utilizados para análise da dissertação.  

 

O quarto capítulo tem como foco a pesquisa realizada no campo da empresa em 

estudo e se atém aos seus resultados, que são analisados a partir do modelo 

proposto por Tidd, Bessant e Pavitt (2008).  

 

Finalmente, o quinto capítulo apresenta as considerações finais, com destaque para 

as formas de inovação em uma empresa siderúrgica, a conclusão sobre os 

resultados alcançados com o processo de inovação, as limitações da pesquisa, as 

contribuições da pesquisa e as sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Serão apresentados os principais conceitos usados na pesquisa, focados 

principalmente em empresa siderúrgica e inovação. Divididos em dois itens, o 

primeiro é o marco teórico da pesquisa que trata do conceito de inovação de acordo 

com os autores pesquisados, abordando também as formas, os impactos e o 

processo de inovação. O segundo refere-se aos conhecimentos sobre a empresa 

siderúrgica e está dividido em três itens: o histórico, o processo de produção e a 

inovação. 

 

 

2.1 Inovação e desenvolvimento econômico 

 

 

A inovação, a partir das contribuições de Schumpeter (1942), passou a ser 

considerada a principal condicionante do processo de desenvolvimento econômico. 

Para ele, o entendimento dos processos econômicos passaria necessariamente pela 

compreensão da natureza evolutiva do capitalismo. E o processo fundamental do 

desenvolvimento capitalista seria marcado pela necessidade da introdução do novo, 

ou da inovação.  

 

De acordo com Terra (2007), 

 

Dizer que inovação é importante, crítica e mesmo essencial para empresas 
e países é repetir o que hoje já se tornou senso comum. Quem é a favor da 
inovação? Se vocês fizerem essa pergunta em qualquer empresa, posso 
garantir que 99% das pessoas dirão que são a favor. E digo mais: darão a 
resposta de bate-pronto e de forma totalmente espontânea. (TERRA, 2007, 
p. 13).   
     

Sobre inovação Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam também que: 

 

A inovação é uma questão de conhecimento – criar novas possibilidades 
por meio da combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos. Estes 
podem vir na forma de conhecimento sobre o que é tecnicamente possível 
ou de que configuração pode responder a uma necessidade articulada ou 
latente. Tal conhecimento pode já existir em nossa experiência, baseado em 
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algo que já vimos ou experimentamos antes, ou pode resultar de um 
processo de busca por tecnologias, mercados, etc. (TIDD; BESSANT: 
PAVIT, 2008, p. 35). 
 

O Manual de Oslo (2005) relata a importância da tecnologia para inovação ao citar 

que: 

A propensão de uma empresa para inovar depende das oportunidades 
tecnológicas que ela tenha pela frente. Além disso, as empresas diferem em 
sua capacidade de reconhecer e explorar as oportunidades tecnológicas. 
Para inovar, uma empresa precisa descobrir quais são essas 
oportunidades, estabelecer uma estratégia apropriada, e ter a capacidade 
de transformar esses insumos em inovação real — e fazê-lo mais rápido do 
que seus concorrentes. (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 40). 

  

Lemos (1999), corroborando com os conceitos citados, acrescenta que: 

 

O processo de inovação é um processo interativo realizado com a 
contribuição de vários agentes técnicos, econômicos e sociais que possuem 
diferentes tipos de informação e conhecimento. O arranjo de várias fontes 
de ideias deve ser considerado como uma importante maneira das 
empresas se capacitarem para gerar inovações e enfrentar mudanças, 
tendo em vista que a solução da maioria dos problemas tecnológicos 
implica o uso de conhecimento de vários tipos. (LEMOS, 1999, p. 127). 

 

Já Yukimura (1999) complementa os conceitos citados pelo Manual de Oslo 

destacando a questão da sobrevivência da empresa:  

 

Inovação é uma questão de sobrevivência; as descontinuidades 
tecnológicas provocam mudanças consideráveis no composto sócio- 
econômico e cultural. Quem não estiver preparado ou antecipar a 
descontinuidade pode esperar uma morte súbita ou gradual. (YUKIMURA, 
1999, p. 56). 
 

Inicialmente, para Schumpeter (1942), a inovação seria introduzida, quase que 

exclusivamente, pela atuação das novas empresas a adentrarem no mercado. Ao se 

estabelecerem, essas empresas entrantes, lideradas por um empresário inovador, 

trariam consigo novos métodos e produtos que originariam as inovações 

tecnológicas. Nesse sentido, a inovação viria de fora do sistema então estabelecido, 

dado que as empresas já existentes não atuariam nesse processo, tendo um caráter 

exógeno ao sistema econômico estabelecido. 

 

Para Terra (2007, p. 23), independentemente se a inovação é voltada para produto 

ou processo, tende a seguir uma sequência lógica, que se inicia com o surgimento 

de uma ideia e se desdobra em conceito, permitindo a implantação. Algumas ideias 
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são implementadas rapidamente e outras requerem anos de pesquisa até sua 

implantação. Empresas inovadoras conhecem o desafio e criam formas para 

viabilizar o surgimento de ideias, visto que muitas delas surgem a partir de iniciativas 

individuais ou de pequenos grupos que têm interesse, habilidade e buscam sempre 

o novo. 

 

Para Bessant e Tidd (2009, p. 20), não é necessário procurar muito para perceber a 

necessidade de inovação. Ela se evidencia nas declarações de missão e nos 

documentos sobre estratégia das empresas. Os documentos evidenciam a 

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

para o futuro e, principalmente, para a sobrevivência e ganho de competitividade da 

empresa.  

 

A inovação não é propaganda e faz uma grande diferença para todos os tipos e 

tamanhos de empresas.  Partindo desse fato, evidencia-se a importância de 

construir e preservar um ambiente competitivo, isto é, de pressões competitivas 

sobre as empresas com o objetivo de estimular a inovação. (PORTER, 1999). Essa 

ação se concentrará em estimular a potencialidade inovativa da empresa. 

 

Conforme o Manual de Oslo (2005):  

 

A propensão de uma empresa para inovar depende das oportunidades 
tecnológicas que ela tenha pela frente. Além disso, as empresas diferem em 
sua capacidade de reconhecer e explorar as oportunidades tecnológicas. 
Para inovar, uma empresa precisa descobrir quais são essas 
oportunidades, estabelecer uma estratégia apropriada, e ter a capacidade 
de transformar esses insumos em inovação real — e fazê-lo mais rápido do 
que seus concorrentes. (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 40). 

 

O Manual de Oslo (2005) relata que a inovação é um fenômeno muito mais 

complexo e sistêmico do que se imaginava anteriormente. Relata, também, que o 

conhecimento, em todos os sentidos, desenvolve um papel importante no 

desenvolvimento econômico. A inovação é o ponto central dessa economia baseada 

em conhecimento. 
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2.1.1 Condições para inovação 

 

 

As responsabilidades que são exigidas das organizações, normalmente devido à 

nova configuração do mercado, incluem motivar as pessoas a enfrentar desafios, 

ajustar a ideologia e desenvolver estratégias competitivas que contenham 

proposições de importante valor para os clientes. 

 

Terra (2007) cita as sete condições para inovar, como o descrito a seguir: 

 

a) a sobrevivência das organizações é conseguida por recursos que são obtidos 

fora delas. Os clientes devem estar em primeiro lugar e a relação deve ser 

duradoura. A organização deve ser percebida como a melhor oferta para 

necessidades específicas e deve adaptar-se às mudanças de comportamento 

de mercado; 

b) as organizações devem considerar que suas concorrentes são aquelas que 

disputam com ela recursos ou mercados, seja atual ou potencialmente, sem 

limitações geográficas ou de setores de atuação; 

c) a reputação das organizações deve ser conquistada pelo conteúdo de suas 

ações competitivas e mantida com respeito aos valores éticos das sociedades 

em que estão inseridas; 

d) os processos e as tecnologias podem ser proprietários ou abertos, físicos ou 

virtuais, distribuídos ou compartilhados, verticalizados, ou em cadeia, desde 

que sejam preservadas as vantagens competitivas individuais; 

e) os desenvolvedores de soluções, fornecedores, produtores, distribuidores e 

outros participantes da cadeia de valores poderão ser terceirizados ou 

próprios, exclusivos ou não, desde que comprometidos com a satisfação do 

cliente final; 

f) a ênfase em ativos físicos deve ser equilibrada com os ativos intangíveis das 

organizações; 

g) os modelos de governança devem prever culturas prescritivas ou 

autorreguladas, com focos e métricas financeiras e sociais, e com 

recompensas orientadas para o conjunto de constituintes das organizações. 
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Ferreira (2010) destaca que, com todas essas transformações, é importante que as 

organizações, na busca pela excelência em inovação, incorporem o planejamento, o 

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

tornem a organização mais competitiva.  

 

 

2.1.2 Formas de inovação 

 

 

Diversas são as formas de inovação. Para autores como Terra (2007), Tidd, Bessant 

e Pavitt (2008), as inovações são caracterizadas pela introdução de novidade ou de 

melhorias em produtos e processos, sua classificação, usualmente será feita em 

função de sua abrangência e grau de novidade que podem abarcar.  

 

Yukimura (1999) explica que, normalmente, no início do processo de inovação, a 

concentração maior é no modelo de inovação do produto. Nessa fase, em que as 

ideias fluem com maior facilidade, diversas opções de produtos são disponibilizadas 

no mercado, até que, num certo momento da corrida, surge um “modelo dominante”, 

aprovado pelo mercado. O surgimento do “modelo dominante” provoca o declínio 

nas inovações voltadas ao produto para iniciar uma maior concentração em 

inovação voltada para o processo. Embora se encontrem diversas formas de 

inovação, existe muita semelhança entre elas.  

 

O Manual da Oslo (2005) descreve que, para Schumpeter, as inovações radicais são 

as que provocam grandes mudanças no mundo, enquanto as inovações 

incrementais preenchem continuamente o processo de mudança. Schumpeter 

(1942) propôs uma relação de vários tipos de inovações como: 

 

a) introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em produto existente; 

b) inovação de processo que seja novidade para uma indústria; 

c) abertura de um novo mercado; 

d) desenvolvimento  de  novas  fontes  de  suprimento  de  matéria-prima  ou 

outros      insumos; 

e) mudanças na organização industrial. 
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De acordo com Henderson e Clark1 (1990), apud Gollo (2011), a inovação 

incremental introduz mudanças relativamente menores ao produto existente, 

aproveita o potencial do modelo dominante e, muitas vezes, reforça-o. Já a inovação 

radical é baseada em um novo conjunto de princípios científicos e de engenharia e, 

frequentemente, abre novos mercados e aplicações potenciais, podendo servir como 

entrada para novas empresas, ou até mesmo para redefinir uma indústria. 

 

O modelo proposto por Terra (2007)2, conforme mostrado na tabela 1, descreve os 

itens necessários para as empresas definirem na implantação da inovação. 

 
TABELA 1  

 Definição no processo de inovação 
 

Amplo Foco das Inovações Tecnologia

Melhorias Tipo das Inovações Radical/Estratégica

Ampla Participação Restrita

Espontâneo Geração de Ideias Induzido

Comitês ou 

Especialistas
Tomada de Decisão Funcional

Livre Geração de Insights Estruturada

Departamentais Funding Venture fund

Dedicados Recursos Humanos Alocados

Interno
Organização da 

Inovação
Aberta

Esforço Reconhecimento
Open Innovation

Impacto

Financeira Recompensa Não financeira

KPI's Mensuração Específico

Foco das Inovações

Tipo das Inovações

Participação

Geração de Ideias

Tomada de Decisão

Geração de Insights

Funding

Recursos Humanos

Organização da
Inovação

Reconhecimento

Recompensa

Mensuração

 

Fonte: ABM Brasil, 2009, p. 49. 

 

Para Bessant e Tidd, (2009), a inovação radical implica em um avanço fundamental 

no estado da arte tecnológica do produto ou do processo e a inovação incremental 

caracteriza-se por mudanças em pequena escala no know-how  tecnológico. 

 

                                                           
1 Teoria e Evidência Econômica - Ano 16, n. 34, p. 60-85, jan./jun. 2010. Disponível em: 
http://www.upf.br/ cepeac. 
2Disponível em: http://www.abmbrasil.com.br/cim. Apresentado no 64º Congresso da ABM em São 
Paulo, julho de 2009. 
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Essa tipologia pode ser representada graficamente como os 4P da inovação 

mostrados na figura 1. Tidd, Bessant e Pavitt, (2008, p. 30), demonstram essas 

formas de inovação: 

 

a) inovação de produto: configurada pela mudança nos produtos ou serviços que 

uma empresa oferece; 

b) inovação de processo: são as formas como os produtos ou serviços são 

criados e entregues; 

c) inovação de posição: são as mudanças no contexto em que os produtos e 

serviços são introduzidos no mercado; 

d) inovação de paradigma: são as mudanças nos modelos mentais subjacentes 

que orientam a ação da empresa. 

 

 

Inovação
(incremental…radical)(incremental…radical)
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Processo
Produto

(serviço)

Posição

“Paradigma”

Modelo Mental

 

                                         Figura 1: Espaço para inovação 
                                         Fonte: Tidd; Bessant; Pavitt, 2008, p. 33 
 
 
Terra (2007, p. 174) corrobora os conceitos anteriores, acrescentando que as 

inovações radicais visam criar novos mercados, ainda não explorados, e levam a 

empresa a conquistar clientes dos concorrentes, e contribui para a obtenção de 

melhores resultados financeiros e consecução da sustentabilidade no longo prazo.  

 

Conforme Terra (2007), 
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A realidade mostra que a posição de sustentabilidade é apenas 
momentânea e depende em grande medida da capacidade da empresa 
para consolidar sua liderança no mercado por meio de fatores como preço, 
imagem de marca e qualidade, o que pede uma estrutura que comporte a 
demanda de grandes esforços financeiros. (TERRA, 2007, p. 174). 

 

Andrade (2009)3 destaca que os processos de inovação incremental e radical são 

complementares. As abordagens, no entanto, são diferentes, conforme demonstrado  

na figura 2:  

 

 

Figura 2: Inovação nas empresas 
Fonte: ABM Brasil, 2009, p. 7. 

 

Enquanto a inovação incremental oferece pequenos saltos, é entendida como uma 

melhoria de produto ou processo existente e tem seu desempenho 

significativamente melhorado ou a alteração de uma tecnologia existente para outros 

propósitos, a inovação radical resulta em um produto ou processo cujas 

características, atributos ou usos diferem radicalmente dos existentes.  

 

De acordo com Tigre (2006), a inovação radical normalmente rompe trajetórias já 

existentes, inaugurando novas rotas tecnológicas, geralmente são resultados das 

atividades de P&D e possui caráter descontínuo. A descontinuidade é citada por ele 

pelo clássico exemplo de “muitas carroças enfileiradas não formam um trem”. A 

inovação radical rompe os limites da inovação incremental.  

                                                           
3 Trabalho apresentado no 39º Seminário de Redução e 10º Simpósio Brasileiro de Minério de Ferro. 
24 nov. 2009, Ouro Preto. Disponível em: http://www.abmbrasil.com.br/cim/download/painel-gestao-
da-inovacao.  
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A inovação incremental refere-se à introdução de qualquer tipo de melhoria em um 

produto, processo ou organização da produção. Tigre (2006) pontua que as 

inovações incrementais abrangem melhorias de design ou qualidade dos produtos, 

de layout e processos, novas práticas de suprimentos e vendas. As inovações 

incrementais, ao contrário da radical, ocorrem de forma contínua, não derivam 

necessariamente de atividades de P&D, normalmente são resultado de aprendizado 

interno e capacitação acumulada. 

 

Yukimura (1999) classifica a inovação em modelo de inovação tecnológica de 

sustentação e modelo de inovação disruptiva, também chamada de radical. O autor 

descreve que a maioria das inovações tecnológicas, que surgem no mercado, vem 

com o intuito de melhorar o desempenho de um determinado produto ou serviço 

existente, essas são denominadas tecnologias sustentadoras. Podem possuir 

natureza radical ou incremental.   

 

As inovações disruptivas são as que modificam a proposta de valor tornando-se 

inovadoras em relação à existente no mercado. Basicamente não apresentam bom 

desempenho, mas, com o passar do tempo, avançam de forma implacável. A grande 

maioria das inovações disruptivas chega ao mercado com uma solução simples, 

barata ou conveniente. Christensen (2001) listou os dois tipos de inovações 

disruptivas: 

 

a) disrupções de novos mercados: nesse caso, o cliente alvo é o não consumidor. O 

produto apresenta baixo desempenho nos itens considerados tradicionais para o 

mercado, mas melhor desempenho em outros atributos. O autor cita o exemplo 

da telefonia celular que começou com uma qualidade de voz inferior, se 

comparado à telefonia tradicional, mas com a vantagem da mobilidade; 

b) disrupções de baixo mercado:  quando uma empresa, no desejo de oferecer um 

produto de nível superior, acaba por desenvolver um produto de desempenho 

superior ao exigido pela média do mercado. Esse fato possibilita novos entrantes, 

que passam a oferecer um produto com bom desempenho, mas inferior ao dos 

titulares de mercado. Esses adotam outras abordagens, tornando o produto mais 

barato ou mais conveniente ou fácil de usar. 
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2.1.3 Medindo o desempenho da inovação 

 

 

O desempenho inovador, de acordo com Bessant e Tidd (2009), pode ser medido 

por vários indicadores como: 

 

a) medidas de resultados específicos de vários tipos como patentes, trabalhos 

científicos produzidos, ou o número de novos produtos apresentados como 

indicadores de sucesso de inovação de produto; 

b) 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; 

c) medidas de resultados que podem ser comparadas por setores ou 

empreendimentos, como custo do produto, participação de mercado, 

desempenho da qualidade; 

d) medidas de resultados de sucesso estratégico, quando o desempenho global do 

negócio é melhorado de alguma forma e quando alguns benefícios podem ser 

atribuídos direta ou indiretamente à inovação, como crescimento na receita, 

participação de mercado, lucratividade melhorada ou maior valor agregado. 

 

Bessant e Tidd (2009) relatam também que se podem considerar várias medidas 

mais específicas de trabalhos internos do processo de inovação como: 

 

a) número de novas ideias geradas no processo de inovação; 

b) número de excedentes sobre o tempo de desenvolvimento e orçamentos de 

custos; 

c) análise de satisfação dos clientes; 

d) tempo para lançamento do produto no mercado se comparado com os padrões 

da indústria; 

e) desenvolvimento de homens-hora por inovação completada; 

f) lead time médio de inovação de processo para a introdução; 

g) medidas de melhoria contínua como: participação dos funcionários com 

sugestões, número de equipes de solução de problemas, acúmulo de 

economias por trabalhador, economias cumulativas e outras formas utilizadas. 
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Existem outras maneiras de medir as variáveis que apoiam ou inibem o processo de 

inovação: o ambiente criativo da organização ou a extensão em que a estratégia 

está claramente distribuída e comunicada. Outras informações também são 

importantes no processo como a percentagem de vendas comprometidas com o 

planejamento e desenvolvimento, os investimentos em treinamento das equipes e o 

recrutamento de equipes qualificadas.  

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) destacam que o processo de inovação envolve o 

processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizado pode ser facilitado 

através dos seguintes inputs do ciclo de aprendizagem: 

 

a) compartilhamento de experiência, análise dos erros e fracassos dos outros e 

para utilização como aprendizado; 

b) novos conceitos e novas ideias sobre as ferramentas técnicas; 

c) utilização da experimentação, formas diferentes com relação ao problema básico 

da gestão da inovação; 

d) reflexo estruturado, examinando a forma como gerencia a inovação no momento 

atual. 

 

A figura 3 ilustra uma sequência para o processo desde a geração da ideia até a 

fase da mensuração dos resultados. 

 

 
Figura 3: Modelagem de inovação 
Fonte: ABM Brasil, 2009, p. 48. 
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O trabalho com benchmarking é recomendado por Barbosa (2011), como processo 

de aprendizagem. A comparação não será baseada somente em empresas 

semelhantes, mas, sim, em empresas diferentes, com processos similares ou que 

podem ser úteis. Barbosa (2011)4, destaca que: 

 

O 'benchmarking' não dá respostas. É através do processo de medição, 
avaliação, comparação e outros que se produzem informações que 
agregarão valor à qualidade da tomada de decisão. O 'benchmarking deve 
ser posicionado realisticamente como um processo de investigação que 
produz informações, as quais ajudam as pessoas a tomarem decisões. De 
maneira simples, 'benchmarking' é uma ferramenta que ajuda as pessoas a 
aprenderem sobre si próprias e sobre os outros. (BARBOSA, 2011, p.1) 
 

Na análise do desempenho inovador, podem-se considerar várias mensurações e 

indicadores como: 

 

a) mensuração dos resultados de outputs de vários tipos como registros de 

patentes e artigos científicos produzidos, como indicador de conhecimento 

produzido, ou número de novos produtos lançados. Os números de venda e 

receita obtida seriam os indicadores de sucesso da inovação do produto; 

b) mensuração dos resultados operacionais ou de processo, utilizando a pesquisa 

de satisfação do cliente como ferramenta para mensurar e indicar possíveis 

melhorias em qualidade; 

c) mensuração de indicadores como custo do produto, participação no mercado e 

confiabilidade, que podem ser comparados através de setores ou empresas; 

d) mensuração de resultados de sucesso estratégico, quando se obtém uma 

melhoria no desempenho do produto e podem-se determinar pontos dessa 

melhoria ao processo de inovação; direta ou indiretamente. 

 

 

2.1.4 Avaliação e melhoria do desempenho da gestão da inovação 

 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) argumentam que a gestão da inovação não é a 

questão de fazer as coisas bem feitas, e, sim, alcançar bom desempenho nos itens 

trabalhados. 
                                                           
4 Disponível em:  http://vencer.sossoon.net/blog.aspx/  
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A gestão da inovação de sucesso baseia-se em alinhamento estratégico; depende 

de relacionamentos internos e externos eficazes; exige mecanismos que possibilitem 

que a mudança aconteça; somente acontece dentro de um contexto organizacional 

apoiador. 

 

Os autores destacam que não existe uma fórmula para alcançar esse desempenho 

e, sim, um conjunto de comportamentos aprendidos conforme apresentado na figura 

4: 

Fases do processo de Inovação

Estratégia
Mecanismos de 
implementação

eficazes

Contexto
organizacional

apoiador

Relacionamentos
externos
eficazes

 

Figura 4: Abordagem integrada à inovação 
Fonte:Tidd; Bessant; Pavitt, 2008, p. 578. 

 
 

No item estratégia, os autores destacam que a capacidade para aprender, a partir de 

experiências e análises, tem importância fundamental. Destacam ainda três 

ingredientes essenciais da estratégia de inovação, a saber: 

 

a) a posição da empresa referente a produtos, processos, tecnologia e o sistema de 

inovação nacional que a empresa participa; 

b) os caminhos abertos para a empresa devido às competências acumuladas; 

c) os processos organizacionais seguidos pela empresa a fim de integrar a 

aprendizagem estratégica além dos limites divisionais e funcionais.  

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) destacam que: 
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[....] 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). 

 

O sucesso das organizações também irá depender da eficiência dos mecanismos de  

implementação, visando traduzir a inovação em um conceito de produto. A estrutura, 

para tomada de decisão, determinará a funcionalidade do programa de inovação, 

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

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

mudança, examinando criteriosamente os que serão afetados pela mudança. 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) destacam, também, a importância da existência de um 

contexto organizacional, sustentador, em que as ideias criativas ganham espaço 

para implantação. A construção e manutenção dessas condições são de 

fundamental importância na gestão da inovação e envolve questões como trabalho 

com estruturas, acordos de organização de trabalho, treinamento e 

desenvolvimento, sistemas de recompensas e ajustes de comunicação.  

 

Os autores sugerem um modelo de questões com vistas a avaliar a gestão da 

inovação. Esse modelo tem a finalidade de indicar o equilíbrio de fatos e 

julgamentos subjetivos que devem ser considerados para avaliar como a 

organização gerencia o seu processo de inovação.  

 

A ferramenta tem como objetivo realizar ampla investigação dos fatores que 

impulsionam ou que levam ao fracasso uma inovação e de como a gestão do 

processo poderá obter melhorias. Alguns usos que a ferramenta poderia ter são: 

 

a) verificação do que foi feito de certo ou errado, no caso de inovações específicas, 

ou uma  forma de compreender como as coisas ocorrem;  

b) uma listagem para verificação do que foi feito de certo ou errado; 

c) benchmark para confirmação se o que é feito, foi realizado de forma melhor ou 

pior que os concorrentes; 
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d) existência de um guia com diretrizes que objetivem uma melhoria contínua da 

gestão da inovação; 

e) um método de aprendizagem que contenha orientações de como obter 

conhecimentos novos e busca de ideias para realização de coisas novas; 

f) apresentação de estratégias de como concentrar-se em subsistemas com 

problemas específicos, bem como diante de formas de trabalho com os 

responsáveis por esses processos.  

 

A ferramenta de autoavaliação, apresentada por Tidd, Bessant e Pavitt (2008),  

desloca a atenção para algumas áreas importantes em gestão da inovação e propõe 

afirmações que descrevem o jeito de fazer as coisas. O padrão de comportamento 

descreve como a organização lida com a questão da inovação. Essa ferramenta 

possibilita uma visualização simples e rápida, através de um gráfico radar, a fim de 

chamar a atenção e criar comprometimento com os pontos de melhoria. A questão 

não é a pontuação e, sim, a forma como se usou a informação para ajudar o 

processo de aprendizagem visando à melhoria na gestão da inovação. 

 

A ferramenta consiste em 40 questões avaliativas referentes às cinco dimensões, a 

saber: estratégia; processo, avaliado nas questões; organização; relacionamentos; 

e, aprendizagem. Cada dimensão é composta por oito questões e, para cada 

afirmação, atribui-se uma pontuação entre 1= definitivamente falso, até o valor 7= 

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

dimensões é plotada num gráfico de radar conforme demonstrado na figura 5: 

 

Estratégia

Processos

OrganizaçãoRelacionamentos

Aprendizagem

 
Figura 5: Gráfico radar sobre a gestão da inovação 
Fonte: Tidd; Bessant; Pavitt, 2008, p. 586. 
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2.1.5 Inovação e sustentabilidade 

 

 

O conceito mais utilizado sobre sustentabilidade vem da Brundtland Commission 

que foi apresentado no relatório final, Our Common Future, da World Commission on 

Environment and Development de 1987, que definiu o desenvolvimento sustentável 

como o desenvolvimento que vai ao encontro as necessidades da geração atual sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras em satisfazer as suas 

necessidades. Obter desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente é 

importante para o empresariado, bem como para o Estado, crescer com 

sustentabilidade ambiental é uma opção econômica viável e juridicamente exigida.  

 

Furtado (1974) faz uma pergunta sobre sustentabilidade e a responde. O autor 

pergunta o que aconteceria caso o desenvolvimento econômico chegasse 

efetivamente a concretizar-se e responde afirmando que se tal acontecesse, a 

pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seriam de 

tal ordem que o sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso. 

 

De acordo com Correa (2011), em “Inovação da gestão para um mundo 

sustentável”, 5 há necessidade de: 

 

[...] um crescimento sustentável em todas as suas dimensões e da gestão 
de inovações para esse fim tornaram-se alguns dos temas mais importantes 
na administração das empresas na última década. Os esforços atuais para 
solução desses desafios, na maioria dos casos, diminuem apenas 
temporariamente os processos globais de degradação ambiental e de 
desigualdade social, gerando ainda pouca contribuição efetiva para o 
desenvolvimento sustentável de toda a humanidade. (CORREA, 2011, p. 1). 

 

Algumas atitudes de como trabalhar a logística reversa nas empresas, utilizar 

produtos recicláveis, economizar água e reduzir emissão de carbono são ações que 

deixaram de ser vistas como diferencial para as empresas; essas ações são 

essenciais para continuidade operacional.  

 

                                                           
5 Disponível em http://fnq.org.br/site/ItemID=3958/366/default.aspx.  
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Conforme publicado pela Fundação Nacional da Qualidade (2011), essas ações são 

importantes para a sustentabilidade, mas isoladas não são suficientes para resolver 

os problemas de graves impactos socioambientais. A inovação é necessária. É 

preciso inovar em gestão para reverter o atual cenário de desenvolvimento 

econômico que se configura como insustentável. 

 

 

2.1.6 Inovação e conhecimento 

 

 

Devido ao crescimento das pressões impostas pela concorrência, empenhadas em 

retomar a produção, grandes empresas brasileiras da siderurgia reforçam o 

orçamento para pesquisa e desenvolvimento científico. Nesse cenário, cresce o 

gerenciamento das atividades sendo grande a busca do domínio da produção, de 

fundamental importância no processo da melhoria de desempenho (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO, 2009).  

 

Novos agrupamentos técnicos surgem como alternativas de melhoria nos processos 

industriais, no momento de implantação, ou durante sua adaptação à produção local.  

Enfim, já com grande domínio sobre as tecnologias conhecidas, desenvolvem-se, 

em um segundo plano, alternativas e pesquisas de inovações. As pesquisas 

tecnológicas assumem grande importância no contexto empresarial e são a base 

para ocorrências de inovações.  

 

De acordo com o Manual de Oslo (2005), a pesquisa tem importante papel no 

processo de inovação. A pesquisa, além de importante fonte de ideias inventivas, 

também é necessária na solução de problemas, que pode ser utilizada a qualquer 

momento. Conforme entendimento do referido documento: 

 

Quando os problemas surgem no processo de inovação, como 
infalivelmente ocorrerá, uma empresa lança mão de sua base de 
conhecimentos naquele momento particular — que se compõe de 
resultados de pesquisas anteriores e experiência prática e técnica. 
(MANUAL DE OSLO, 2005, p. 40). 
 

O sistema de pesquisa tem a função de assumir as dificuldades nos aspectos em  
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que o conhecimento disponível não foi o suficiente para resolução do problema, 

ampliando assim o conhecimento em busca do sucesso na solução dos problemas. 

 

A insistência e os esforços de especialistas, no gerenciamento do setor siderúrgico 

brasileiro, contribuíram muito para a evolução e domínio das atividades 

desempenhadas. Em 1973, de acordo com a ABM (2009), alternativas de trabalho 

passam a ser utilizadas como consequência de uma séria crise energética, 

econômica e de mercado, provocando um novo aperfeiçoamento e inovação 

tecnológica, devido, principalmente, à obrigatoriedade de economia de energia. 

Disso, resulta a introdução de iniciativas de aplicação do material já existente, e a 

criação de outros materiais, visando atender à demanda existente. 

 

Malvezzi (2008)6 destaca que, no período do Taylorismo e Fordismo, a gestão do 

negócio dependia da ação racional, hoje depende também da inovação e intuição. O 

aprendizado ganha importante papel nesse processo, por ser o item básico para 

inovação, e devido à complexidade existente hoje, a inovação se torna a principal 

questão na sobrevivência das organizações. Nesse contexto, ou seja, nesse 

momento de crise, cresce a exigência visando desenvolver maior aprendizado, 

condição básica para surgimento da inovação, conforme demonstrado na figura 6. 

 
 

. 

Impulsiona

APRENDIZAGEM

GANHO DE 
COMPETITIVIDADE

INOVAÇÃO
(Mudança de Estado 

da Organização)

Resulta em

 
Figura 6: Aprendizagem e inovação 
Fonte: Malvezzi, 2009, p. 26 

 

                                                           
6 Palestra de Sigmar Malvezzi, “Aprendizagem Organizacional – Ferramenta Fundamental de 
Desenvolvimento. Disponível em: http://iptv.usp.br/portal/home.jsp 
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A utilização da criatividade sem limites e a capacitação técnica em diversos setores 

surgem com grande importância. Obrigam, ainda, a prática de planos opcionais para 

atingir um crescimento da produtividade, a partir de pesquisas que determinem a 

redução de custos e melhoria da qualidade dos produtos, facilitando a 

competitividade no mercado internacional.  

 

Na sociedade atual, o conhecimento tornou-se uma questão central e tema de 

grandes estudos por pesquisadores. 

 

De acordo com o Manual de Oslo (2005), 

  

A capacitação para a inovação mais significativa é o conhecimento 
acumulado pela empresa [...] resultado de processos de aprendizado que 
são conscientes e propositais, dispendiosos e demorados, não lineares, 
dependentes de trajetória e cumulativos. (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 
160). 
 

Nas empresas, esse conhecimento, associado à Gestão da Inovação, ganha 

destaque e importância na implantação do Modelo de Excelência de Gestão (MEG). 

Esse modelo, de acordo com o manual da Fundação Nacional da Qualidade (2011), 

foi desenvolvido visando analisar as organizações bem-sucedidas e identificar os 

valores organizacionais.  

 

Os valores organizacionais foram identificados como fundamentos da Excelência.  O 

Modelo de Excelência da Gestão é baseado  em onze fundamentos e oito critérios. 

Como fundamentos, podemos definir os pilares, a base teórica de uma boa gestão. 

Os onze fundamentos são os seguintes: 

 

a)   pensamento sistêmico- entendimento das relações de interdependência entre os 

diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o 

ambiente externo; 

b)   aprendizado organizacional - busca e alcance de um novo patamar de 

conhecimento para a organização por meio da percepção, reflexão, avaliação e  

compartilhamento de experiências; 
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c)   cultura de inovação - promoção de um ambiente favorável à criatividade, 

experimentação e implementação de novas ideias que possam gerar um 

diferencial competitivo para a organização; 

d)   liderança e constância de propósitos – atuação de forma aberta, democrática, 

inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura 

da excelência, à promoção de relações de qualidade e à proteção dos interesses 

das partes interessadas; 

e)   orientação por processos e informações - compreensão e segmentação do 

conjunto das atividades e processos da organização que agreguem valor para 

as partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e execução de ações 

deve ter como base a medição e análise do desempenho, levando-se em 

consideração as informações disponíveis, além de incluir os riscos identificados; 

f)   visão de futuro - compreensão dos fatores que afetam a organização, seu 

ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo prazo; 

g)   geração de valor - alcance de resultados consistentes pelo aumento de valor 

tangível e intangível de forma sustentada para todas as partes interessadas; 

h) valorização das pessoas - criação de condições para que as pessoas se 

realizem profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por meio 

do comprometimento, do desenvolvimento de competências e de espaços para 

empreender. 

i) conhecimento sobre o cliente e o mercado - conhecimento e entendimento do 

cliente e do mercado, visando à criação de valor de forma sustentada para o 

cliente e, consequentemente, gerando maior competitividade nos mercados. 

j) desenvolvimento de parcerias - desenvolvimento de atividades em conjunto com 

outras organizações, a partir da plena utilização das competências essenciais de 

cada uma, objetivando benefícios para ambas as partes; 

k) responsabilidade social - atuação que se define pela relação ética e transparente 

da organização com todos os públicos com os quais ela se relaciona. Refere-se, 

também, à inserção da empresa no desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras; respeitando 

a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais como parte 

integrante da estratégia da organização. 
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Esses fundamentos foram desdobrados em critérios que representam o que requer 

que uma organização tenha ou faça visando incorporar os fundamentos. São eles: 

 

a) liderança; 

b) estratégias e planos;  

c) clientes; 

d) sociedade; 

e) informações e conhecimento;  

f) pessoas;  

g) processos ; 

h) resultados.  

 

Estes critérios de excelência são desdobrados em práticas de gestão. Essas 

práticas representam o que a organização faz para cumprir os requisitos. As práticas 

de gestão representam a origem dos resultados das empresas. Dentre os cinco 

fundamentos transversais que permeiam todos os outros fundamentos, inclui-se a 

Gestão da Inovação e Aprendizagem Organizacional. A figura 7 ilustra o Modelo de 

Excelência de Gestão com a identificação dos fundamentos de excelência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 7: Fundamentos x critérios de excelência 
       Fonte: Manual da Fundação Nacional da Qualidade, 2010, p. 32. 
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O objetivo dos fundamentos transversais é constituir um sistema integrado, em que 

o desempenho de cada fundamento transversal influenciará outros, dessa forma, 

uma prática de gestão já realizada por uma organização poderá atender a um ou 

mais fundamentos de excelência. 

 

Caso algum fundamento não seja atendido, a empresa nesse caso deverá trabalhar 

de forma a desenvolver ou aprimorar práticas capazes de atender plenamente tal 

fundamento, buscando, assim, a melhoria contínua da gestão através do “giro” do  

Plan, Do, Check, Learn (PDCL).  

 

O MEG utiliza o conceito de aprendizado e melhoria contínua, segundo o ciclo de 

PDCL, conforme figura 8, que é o mesmo conceito de aprendizado segundo o ciclo 

do Plan, Do, Check, Action (PDCA). 

 

 

 

Figura 8: Conceito de aprendizado do PDCL 
Fonte: Manual da Fundação Nacional da Qualidade, 2010, p. 38. 

 

Em seu estudo Cassiolato e Lastres (2001) analisaram os fatores que mais 

contribuíram para o processo de inovação nos últimos anos e destacaram os 

seguintes fatores: 

 

a) inovação e conhecimento são elementos centrais da dinâmica do crescimento 

dos setores, das organizações e das instituições; 
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b) inovação é um processo de busca e aprendizado, depende da interação entre 

instituições e organizações específicas; 

c) existem grandes diferenças entre os agentes e suas capacidades de aprender, 

dependendo do estoque de aprendizado anterior; 

d) existem importantes diferenças entre sistemas de inovação de países, regiões, 

setores, organização, dentre outros, em função de cada contexto social, político e 

institucional no qual estão inseridos; 

e) conhecimentos tácitos, de caráter localizado e específico, continuam tendo um 

papel primordial para o sucesso inovativo e continuam difíceis de serem 

transferidos. 

 

Corrobora com estes argumentos o estudo de Maital (1986), que relata: 

 

Produtos e serviços estão se tornando cada vez mais baseados no 
conhecimento e concentrados na informação. Estes produtos emergem 
melhor em um ambiente cooperativo, onde o conhecimento é bastante 
compartilhado, em vez de um ambiente competitivo e cheio de vícios e 
ciúmes. (MAITAL, 1986, p. 213). 
 

O conhecimento é um item essencial para inovação; com isso a valorização dos 

Recursos Humanos é de fundamental importância. Cassiolato e Lastres (2001) 

descrevem que um sistema nacional de inovação pode ser definido como um 

conjunto de instituições distintas que individual e conjuntamente contribuem para o 

desenvolvimento e difusão de tecnologias. O sistema de inovação das empresas é 

constituído por meio das instituições de ensino e pesquisa, das entidades de 

financiamento, do governo, que agem e interagem de forma complementar e 

interdependente. Na compreensão da abrangência do sistema de inovação é que 

estão envolvidos processos de aprendizagem, criação de conhecimentos, novas e 

diferentes competências relacionadas ao desenvolvimento e implementação de 

produtos e processos. 

 

De acordo com Cassiolato e Lastres (2001), a construção de um Sistema Nacional 

de Inovação moderno, dinâmico e compatível com as prioridades e necessidades 

das empresas, acontece a partir de um esforço continuado de qualificação dos 

recursos humanos em todos os níveis. Depende da existência de leis, normas 
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adequadas que possibilitem mecanismos de gestão modernos, ágeis e eficazes, 

visando ao estímulo à inovação. 

 

 

2.2 História da siderurgia 

 

 

Artigo de Benvenutti (2008) relata que, com o desenvolvimento alcançado no atual 

mercado, não é possível imaginar o mundo sem o uso de ferro fundido e mais 

especificamente do aço. Um importante indicador, para medir o crescimento de um 

país, é a produção de aço. Com o crescimento de setores como a construção civil, 

produção de bens duráveis, obras públicas, instalação de meios de comunicação e 

produção de equipamentos diversos aumentam o seu consumo.  

 

Os investimentos constantes das siderúrgicas em pesquisa se justificam. Embora a 

produção do aço tenha se tornado comum no cotidiano, sua fabricação exige uma 

técnica que deve ser renovada de forma cíclica. (BENVENUTTI, 2008). Destacam 

ainda que o início e o processo de aperfeiçoamento de uso do ferro representam 

grandes desafios e grandes conquistas para a humanidade. 

 

 

2.2.1 Os primórdios  

 

 

Estudos realizados por Martins e Laugeni (2006) ressaltam que a produção de bens 

e serviços, desde os primórdios da produção, é entendida como o conjunto de 

atividades que levam à transformação de um bem tangível em outro com maior 

utilidade e acompanha o homem desde sua origem. O homem pré-histórico estava 

executando uma atividade de produção quando polia a pedra, a fim de transformá-la 

em utensílio mais eficaz. 

 

Segundo Martins e Laugeni (2006) a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no 

final do século XVIII, ocorrida com o desenvolvimento da máquina a vapor por 
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James Watt, permitiu ao homem dispor de um recurso prático para substituir o 

trabalho humano ou a tração animal por outro tipo de energia. A partir de então, a 

velocidade da máquina passou a impor o ritmo da produção e os locais de trabalho 

passavam a ser construídos em função das necessidades impostas pelos 

equipamentos.  

 

Nesse período, as comunidades agrárias e rurais começavam perder força para as 

sociedades urbanas e mecanizadas. O homem, antes um artesão, passa a ser um 

operário coadjuvante da máquina. A produção torna-se padronizada e o número de 

opções colocadas à disposição do cliente é limitado. (MARTINS; LAUGENI, 2006). 

 

De acordo com o Instituto do Aço (2010), entidade representativa das empresas 

brasileiras produtoras de aço, fundado em 31 de maio de 1963, o ferro metálico, há 

cerca de 4.500 anos, era utilizado pelo homem como encontrado, in natura, em 

meteoritos recolhidos pelas tribos nômades nos desertos da Ásia Menor.  

 

Existem também indícios da ocorrência e do emprego desse material metálico em 

regiões como a Groenlândia. Por ser bonito, maleável e de difícil obtenção, era 

considerado um metal precioso, que se destinava principalmente à fabricação de 

adorno. Muitos defendem a hipótese de que o homem descobriu o ferro no Período 

Neolítico, Idade da Pedra Polida, período vivido após a revolução agrícola, por volta 

de 6.000 a 4.000 anos a.C. Ele teria surgido por acaso, quando pedras de minério 

de ferro, usadas para proteger uma fogueira, se transformaram em bolinhas 

brilhantes depois de aquecidas. Hoje esse fenômeno é explicável: o calor da 

fogueira havia derretido e quebrado as pedras (INSTITUTO DO AÇO, 2010). 

 

O uso do ferro, nesse período, sempre foi algo acidental, e o exemplo anterior ilustra 

bem a situação. Embora raras, havia vezes em que o material também era 

encontrado em seu estado nativo — caso de alguns meteoritos (corpos rochosos 

compostos por muitos minérios, inclusive ferro, que circulam no espaço e caem 

naturalmente na Terra). Como o ferro chegava pelo espaço, muitos povos 

consideravam-no uma dádiva dos deuses. 
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Aos poucos, o ferro passou a ser usado, com mais frequência, a partir do momento 

em que se descobriu como extraí-lo de seu minério. A exploração regular de jazidas 

começou em torno de 1.500 a.C., provavelmente no Oriente Médio, de onde o metal 

teria sido importado pelos assírios e pelos fenícios. Do primeiro milênio da era cristã 

em diante, o ferro difundiu-se por toda a bacia do Mediterrâneo. 

 

 

2.2.2 Siderurgia no Brasil 

 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração 

(2009)7, quando as terras brasileiras foram descobertas, o que imperava na Europa 

eram as práticas mercantilistas. Os portugueses, que aqui vieram com a esperança 

da extração de metais como ouro, prata e bronze, não encontraram, no entanto, 

nenhum tipo de metal, nem mesmo o ferro, foi encontrado. Os poucos ferreiros que 

chegaram ao Brasil utilizavam o ferro originário da Europa para produzir os 

instrumentos usados na lavoura.  

 

Os estudos realizados pela ABM (2009) relatam que, em 1554, o padre jesuíta José 

de Anchieta relatou, em um informe ao rei de Portugal, a existência de depósitos de 

prata e minério de ferro no interior da capitania de São Vicente (atual Estado de São 

Paulo).  

 

Quem primeiro trabalhou na redução desse minério de ferro foi Afonso Sardinha. Em 

1587, ele descobriu magnetita na atual região de Sorocaba, no interior de São 

Paulo, e iniciou a produção de ferro a partir da redução do minério. É a primeira 

fábrica de ferro de que se tem notícia no Brasil.  

 

As forjas construídas por Sardinha operaram até a sua morte, em 1629. Após essa 

data, a siderurgia brasileira entrou em um período de estagnação que durou até o 

século seguinte. 

                                                           
7 ABM: Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Disponível em: 
http://www.abmbrasil.com.br/ .  
 



44 

A descoberta de ouro no atual Estado de Minas Gerais desencadeou um novo 

estímulo à siderurgia. Fundições foram abertas para construir implementos de ferro 

utilizados no trabalho das minas, contudo, as mesmas práticas mercantilistas que 

impulsionaram a descoberta de metais em nossas terras fizeram com que a 

construção de uma indústria siderúrgica brasileira fosse reprimida. O pensamento da 

época era de explorar ao máximo a colônia e comercializar apenas ouro e produtos 

agrícolas. Portugal chegou a proibir a construção de novas fundições e ordenou a 

destruição das existentes. 

 

A situação mudou com a ascensão de Dom João VI ao trono de Portugal. Em 1795, 

foi autorizada a construção de novas fundições. Em 1808, a família real portuguesa 

desembarcou fugitiva no Rio de Janeiro, temendo o avanço das tropas Napoleônicas 

às terras lusitanas. Diversas indústrias siderúrgicas foram construídas a partir desse 

período. 

 

Após esse início promissor do século XIX, houve um declínio na produção de ferro. 

A competição com os produtos importados da Inglaterra era desigual e travava o 

desenvolvimento da siderurgia brasileira. Além disso, havia escassez de mão de 

obra, já que os trabalhadores, em sua maioria, eram sugados pela lavoura do açúcar 

e, mais tarde, do café. 

 

Mesmo assim, um marco importante para o posterior progresso da siderurgia 

brasileira data desse período: a fundação, em 1876, da Escola de Minas de Ouro 

Preto, que formaria engenheiros de minas, metalurgistas e geólogos.  

 

De acordo com a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (2009), 

a siderurgia nacional iniciou-se a partir da década de 90 e contava com 43 empresas 

estatais ou privadas, cinco delas integradas a coque, nove a carvão vegetal, duas 

integradas a redução direta e 27 semi-integradas, além de diversas empresas 

guseiras, produtores independentes de ferro-gusa a carvão vegetal, que somam 

cerca de 120 altos-fornos. 

 

No processo de siderurgia, a redução é a primeira etapa para fabricação do aço. Ela 

ocorre nos altos-fornos, onde são colocadas as duas camadas de matérias-primas 
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do processo. A primeira carga é a de combustível,  que pode ser mineral ou 

vegetal, e a carga metálica que é formada por minério de ferro e sínter. Com 

temperaturas que chegam a 1.500° C, o ferro se liquefaz e se transforma no 

chamado ferro-gusa ou ferro de primeira fusão. As impurezas, como calcário e sílica, 

formam a escória, não aproveitada no processo de fabricação do aço, é considerada 

como subproduto. 

 

A etapa seguinte do processo é o refino. O ferro-gusa é levado para a aciaria, ainda 

em estado líquido, para ser transformado em aço, mediante queima de impurezas e 

adições. O refino do aço se faz em fornos a oxigênio ou elétricos. 

 

Finalmente, a terceira fase clássica do processo de fabricação do aço é a laminação. 

O metal, em processo de solidificação, é moldado mecanicamente e transformado 

em produtos siderúrgicos utilizados pela indústria de transformação, como chapas, 

bobinas, vergalhões, arames, perfilados, barras, dentre outros.  

 

 

2.3 Siderurgia e meio ambiente  

 

 

A partir do século XX, as siderúrgicas foram aumentando os investimentos em 

tecnologia de forma a reduzir o impacto da produção no meio ambiente, reforçar a 

segurança dos funcionários e da comunidade, assim como produzir cada vez mais 

aço com menos insumos e matérias-primas, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO, 2009). 

 

O aço é hoje um dos produtos mais recicláveis e um dos mais reciclados do mundo. 

Carros, geladeiras, fogões, latas, barras e arames tornam-se sucatas, que 

alimentam os fornos das usinas, produzindo novamente aço com a mesma 

qualidade.  

 

Além disso, as empresas siderúrgicas participam de acordos internacionais para 

preservar o meio ambiente. Em 1990, a Convenção do Quadro das Nações Unidas 

sobre a Mudança do Clima estabeleceu a redução de emissão de gases de efeito 
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estufa, determinando que os países teriam que apresentar projetos na modalidade 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). A siderurgia está comprometida com 

ambas as iniciativas, além de outras com o mesmo sentido.  

 

Atualmente há um reconhecimento internacional da seriedade e da eficiência da 

indústria siderúrgica brasileira, por sua competitividade crescente, sua preocupação 

com o meio ambiente, sua estrutura de produção, domínio tecnológico e custos de 

produção relativamente baixos na fabricação dos produtos. O desenvolvimento das 

técnicas de operação e o gerenciamento das atividades, em busca do domínio da 

produção, são hoje considerados como fundamentais nesse processo crescente. 

 

Este estudo limita-se ao processo da redução, basicamente no alto-forno, que é a 

primeira etapa da redução na fabricação do aço. As formas de inovação estudadas, 

no decorrer do trabalho, foram utilizadas na investigação sobre inovação em 

Siderurgia. A classificação das formas de inovação possibilitou maior entendimento 

e direcionamento na construção do instrumento de pesquisa proposto.  

 

No próximo capítulo será apresentada a metodologia utilizada para esta pesquisa, 

bem como sua classificação, unidade de análise, unidade de observação e as 

técnicas para coleta de dados. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

Neste capítulo serão detalhados o histórico da unidade de análise, no caso a 

Empresa ArcelorMittal Monlevade, e mais precisamente o alto-forno objeto do 

trabalho. 

 

 

3.1 A empresa ArcelorMittal Monlevade  

 

 

3.1.1 História da empresa 

 

 

De acordo com a área de comunicação da ArcelorMittal Monlevade8, em 1917, 

Amaro Lanari, Cristiano Guimarães e Gil Guatimosin, jovens engenheiros recém-

formados da Escola de Minas de Ouro Preto, criaram, 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 (MG). 

 

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

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

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

denominar-se Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, conhecida por muito tempo 

como CSBM.  

 

Em 30 de agosto de 1935, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, fez o lançamento 

da pedra fundamental da Usina de Monlevade. A primeira corrida de gusa, no alto -

forno dessa empresa, ocorreu em 20 de julho de 1937.  

 

Com o crescimento e a diversificação da usina de Monlevade, a partir de 1937, a 

Belgo chegou a responder sozinha por 49% do aço produzido no país, com uma 

                                                           
8 Disponível no site da empresa: http://www.belgo.com.br/empresa/historico/decadas/1910/1910.asp.  
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linha de produtos bem diversificada: vergalhões para construção civil, arames, 

pregos, parafusos e ligas especiais de aço. 

 

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

guerra com a produção dos trilhos necessários à expansão das ferrovias nacionais. 

Para tanto, foi construído um laminador especial, em parceria com o Arsenal da 

Marinha Brasileira. A produção do primeiro trilho na história do Brasil e da América 

Latina aconteceu em 1943.  

 

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 mais 

qualidade na produção do fio-máquina. A empresa também investiu na mudança dos 

cinco altos-fornos que funcionavam a carvão vegetal, substituindo-os por um alto-

forno de grande porte a coque mineral, cujo equipamento foi inaugurado em 2000. 

 

Na área mercadológica, foi incrementado o setor de laminados, a partir da aquisição 

de empresas como a Companhia de Ferro e Aço Vitória (COFAVI), a Dedini S.A. e 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 no processo de globalização da ARBED, que em 2001 se uniu à 

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

mundial. 

 

Em 2005 se uniu à Companhia Siderúrgica Tubarão (CST) e Veja do Sul, criando 

então a Arcelor Brasil, 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. Por sua vez, em 2006, a Arcelor Brasil passou a 

ser controlada pelo Grupo ArcelorMittal a partir da fusão dos dois maiores grupos 
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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 a organização 

lança uma nova marca e, com ela, sua nova visão “transformando o amanhã” que 

passa a ser suportada por três valores principais: Sustentabilidade, Qualidade e 

Liderança.  

 

 
Figura 9 – Vista Aérea da ArcelorMittal Monlevade 
Fonte: ArcelorMittal Monlevade, 2010 

 

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. A figura 9 acima, mostra a vista aérea da unidade 

de João Monlevade. 
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4 METODOLOGIA  

 

 

A metodologia tem como princípio guiar os passos da pesquisa a fim de alcançar os 

objetivos propostos. Inclui a explicação sobre o tipo de pesquisa, a definição da 

unidade de análise, instrumentos para coleta de dados e as formas utilizadas para 

análise dos dados.  

 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Para a consecução dos objetivos propostos, a pesquisa, quanto aos fins, foi 

descritiva. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis. (GIL, 2002). 

 

Quanto aos meios, trata-se de estudo de caso, do tipo qualitativo, com coleta de 

dados mediante o envio de questionários. O método escolhido foi o de pesquisa 

quantitativa, pois visa quantificar os resultados com a utilização da inovação 

adotados pela empresa ArcelorMittal. 

 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela condição de descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. (RICHARDSON, 1999). 

 

 

4.2 Unidade de análise e unidade de observação 

 

 

De acordo com Vieira e Zouain (2005), a definição da unidade de análise tem caráter 

essencial no processo de descrição da metodologia. Segundo os autores, esses 

níveis apresentam diferentes formas e os mais comuns para os estudos 
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administrativos e organizacionais são os níveis individuais, grupal, organizacional, 

nível do campo e societário. 

 

O meio escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi um estudo de caso, e a 

unidade de análise, a empresa ArcelorMittal, mais precisamente na área de alto-

forno, unidade  do município de João Monlevade, estado de Minas Gerais.   

 

A unidade de observação foram as inovações ocorridas no processo de produção do 

alto-forno, concentrando-se nas fontes de inovação para redução do consumo 

específico de combustíveis, segundo se constatou na literatura e no questionário 

estruturado, aplicado a doze pessoas, da área técnica do alto-forno.  

 

 

4.3 Técnicas de coleta de dados 

 

 

Foi realizada uma análise documental com dados secundários, ou seja, produzidos e 

controlados pela empresa em estudo. Conforme Yin (2005), a utilização do maior 

número possível de fontes de coletas de evidências leva a um bom estudo de caso. 

Foram levantados dados secundários sobre os altos-fornos das organizações em 

estudo, em documentos fornecidos pela empresa. A obtenção dos dados primários 

se deu a partir de questionário com questões fechadas, disponibilizado para 

preenchimento via página da Internet. 

 

Os questionários foram destinados ao nível técnico e gerencial do alto-forno, que 

são os funcionários em contato direto com o processo e tomadores de decisão. A 

formação dos entrevistados é, em sua totalidade, na área de metalurgia. Alguns dos 

entrevistados com pós graduação na área de qualidade e mestrado na área de 

metalurgia.  

 

Questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas sem a presença de 

entrevistados. (MARCONI; LAKATOS, 2002). 
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Esse instrumento contribui no sentido de ajudar o pesquisador a caracterizar  o 

sujeito estudado e constituiu num instrumento auxiliar na busca de informações.  

 

 

4.4 Elaboração do instrumento de coleta dos dados 

 

 

O modelo de avaliação da gestão da inovação, proposto por Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008. p. 585), é composto de 40 questões que visam avaliar a gestão da inovação. 

O modelo abrange a área de estratégia, aprendizagem, relacionamentos, processos 

e organização.  

 

O questionário, constituído de 40 perguntas, sendo oito questões direcionadas a 

cada dimensão. Após os itens avaliados, foram somados e divididos por 8. A tabela 

2 demonstra a forma de cálculo utilizado. 

 

TABELA 2 

 Cálculo utilizado na pesquisa das dimensões da inovação 
 

Estratégia  
N° pergunta

Pontos 
Obtidos

Processos N° 
pergunta

Pontos 
Obtido

Organização 
N° pergunta

Pontos 
Obtido

Relacionamentos 
N° pergunta

Pontos 
Obtido

Aprendizagem 
N° pergunta

Pontos 
Obtido

1 4,3 2 4,3 3 4,5 5 4,9 4 3,9

6 3,9 7 3,9 8 4,6 10 5,4 9 4,1

11 5,1 12 3,9 13 4,9 14 3,9 15 5,4

16 5,1 17 4,8 18 4,4 19 4,6 20 5,5

21 3,9 22 4,4 23 3,6 24 3,9 25 5,5

26 4,6 27 4,3 28 3,8 29 4,4 30 4,6

31 4,4 32 3,0 33 3,8 34 3,8 35 5,0

36 4,4 37 4,8 38 5,4 39 4,6 40 4,0

Média 4,5 4,1 4,4 4,4 4,8  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados secundários da empresa, como o consumo de matérias-primas por insumo 

utilizado, condição operacional, custos incorridos nas matérias-primas e influências 

ambientais geradas. Os dados de consumo, de posse da produção do período, 

foram transformados em consumos específicos, e analisados utilizando gráficos de 
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barras, comparando o resultado da empresa em estudo com as outras empresas do 

mesmo segmento. É importante destacar que foram comparadas não as empresas e 

sim os resultados dos altos-fornos, visto que em alguns casos, a empresa possui 

mais que um alto-forno, e estes apresentam desempenhos diferentes.  

 

Para essa comparação utilizaram-se os dados produzidos pelas empresas, sendo 

oito altos-fornos nacionais, um alto-forno da Argentina e um alto-forno do Peru. Os 

dados foram extraídos das planilhas correspondente ao Encontro de Especialistas, 

realizado quadrimestralmente pelas empresas de alto-forno com operação a Coque. 

 

Inclui também análise dos dados bibliográficos visando identificar novas 

oportunidades de inovação. Visando sistematizar o processo de coleta de dados, o 

mesmo foi realizado em duas fases sendo, uma teórica e outra empírica, estruturado 

conforme figura 10. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 10 - Sistematização do processo de coleta de dados 
           Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo será detalhado o processo do alto-forno da ArcelorMittal Monlevade, 

objeto de estudo do trabalho. Posteriormente a apresentação dos resultados da 

pesquisa e sua discussão.  

 

 

5.1 O processo siderúrgico 

 

 

Para se analisar como ocorre a inovação no setor siderúrgico, faz-se necessário 

conhecer o processo de fabricação do ferro gusa visando melhorar o entendimento.  

 

A produção de gusa se dá em etapas diversas, que envolvem a preparação de 

produtos intermediários como sínter, pelotas, coque e ferro-gusa conforme a figura 

119.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 11 – Fluxo de Produção de Aço 

Fonte: Departamento de Ciências dos Materiais e Metalurgia da PUC Rio, pág. 10 

                                                           
9 Figura disponível em: www.dcmm.puc-rio.br/download/IEMAulaAco.ppt. Acesso em 27/08/11 
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A siderurgia tem como objetivo o preparo de ligas de ferro com carbono e outros 

elementos como cromo, níquel, manganês, dentre outros, e dar a estas ligas a forma 

para usos diversos no mercado.  

 

Por meio desse processo obtêm-se as chapas de aço para confecção de bens 

duráveis, carros, navios, arames utilizados na construção civil, trilhos para ferrovias, 

vigas de diferentes formatos principalmente em edificações metálicas. Estes 

produtos têm como composições químicas, o ferro (Fe) como elemento básico 

elementos de liga que em função da técnica utilizada no processo, vão permitir 

melhor desempenho do mesmo na função específica. 

 

 

5.2 O processo de produção do alto-forno 

 

 

O alto-forno pode ser definido como o aparelho que tem o objetivo de produzir uma 

liga, no estado líquido, composta de ferro e carbono e mais alguns elementos de 

liga, a uma temperatura de aproximadamente 1500 ºC, liga esta denominada ferro 

gusa. O alto-forno divide-se em cinco partes conforme demonstrado na figura 12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 – Corte longitudinal de um alto-forno 
                                             Fonte: Machado, 2002, p. 20. 
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Conforme ensinamentos de Costa, Azevedo e Andrade (1989) as cinco partes são 

as seguintes: 

 

• cadinho: região inferior, onde o material líquido se acumula antes de ser vazado. 

Tem–se a presença de líquidos, sólidos e gases, com ocorrência de algumas 

reações;  

• rampa: região imediatamente acima das ventaneiras, onde se tem a combustão 

do coque e a raiz da zona coesiva;  

• ventre: região acima da rampa, onde os gases se expandem e se distribuem 

através da zona coesiva;  

• cuba: é a maior porção do alto-forno, onde se tem as principais reações. Nessa 

região tem-se a presença de gases e sólidos;  

• topo: é a parte superior do alto-forno, onde é feito a vedação dos gases e o 

carregamento de matérias-primas.  

 

No alto-forno, o gás quente ascendente troca calor com a carga fria descendente. 

Desse modo estabelecem-se zonas no interior do forno, nas quais as reações 

ocorrem. Essas zonas descritas a partir do carregamento dos materiais no topo são: 

zona granular, zona de amolecimento e fusão, zona de gotejamento e zona de 

combustão, a qual é de relevante interesse neste estudo. Porque a zona de 

combustão localiza-se na seção em frente às ventaneiras, local de ocorrência da 

reação de combustão do redutor pelo oxigênio proveniente do ar quente soprado e 

da injeção de carvão pulverizado. (MACHADO, 2002).  

 

A ArcelorMittal Monlevade produz ferro-gusa em alto-forno, gerando também escória 

como sub-produto, a partir de matérias-primas diversas como, minérios granulados 

de ferro, pelotas e sínter e, combustíveis (coques e carvões de injeção) e fundentes. 

As pelotas são fornecidas pela Companhia Vale do Rio Doce. O sínter é de 

fabricação própria, obtido a partir de uma pilha de homogeneização formada com 

finos de minério de ferro (sinter feed) e reciclados gerados internamente na usina (o 

que inclui o degradado dos altos-fornos).  
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A produção de ferro gusa utilizando o alto-forno como rota é a mais utilizada pela 

Siderurgia brasileira e mundial. No alto-forno está concentrada grande parte do 

custo de produção do aço, respondendo por cerca de quase 50%, como é o caso da 

ArcelorMittal Monlevade. O processo de produção em um alto-forno é ilustrado na 

figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
                  Figura 13 – Ilustração do Processo de alto-forno 

 Fonte: Departamento de Ciências dos Materiais e Metalurgia da PUC Rio, p. 25. 
 

 

A área de redução da Usina de Monlevade é a mais antiga em operação no Brasil. 

Desde 1937, com a inauguração do primeiro alto-forno, a Usina já teve seis altos-

fornos, sendo cinco projetados para operar com carvão vegetal, e o sexto para 

operar a coque. A Tabela 3 mostra a data de início e final de operação de cada um 

dos altos-fornos da Usina. 
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TABELA 3  

 Relação dos altos-fornos da Usina de Monlevade (produção do alto-forno A 

atualizada até Dezembro de 2010) 
 

Alto-Forno 
Início de 

operação 
Desativação 

Volume útil, m³ 

(última campanha) 

Produção 

acumulada, Mt 
AF-1 1937 28/02/2000 214 m3 5,884 

AF-2 1938 31/12/1999 214 m3 5,939 

AF-3 1942 01/10/1999 214 m3 5,491 

AF-4 1944 22/07/1996 164 m3 3,038 

AF-5 1980 11/11/1999 406 m3 4,947 

AF-A 19/12/1999  1186 m3 11,716 

Total  37,015 

 

Fonte: ArcelorMittal Monlevade, 2010. 

A partir de 1990, a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira (CSBM) iniciou o processo 

de inovação na empresa, com a utilização de coque em seus altos-fornos da Usina 

de Monlevade. 

Tal decisão provocou uma substancial mudança na rotina da Usina, haja vista que 

toda a história da empresa fora escrita em cima do carvão vegetal, redutor utilizado 

em seus altos-fornos desde o início de operação da Usina, em 1937.  

As características do carvão vegetal e do coque são mostradas na Tabela 4. A 

comparação entre os dois redutores é feita com o foco na qualidade química, física e 

metalúrgica dos mesmos, uma vez que tais características é que vão traduzir a 

capacidade do redutor de atender as solicitações a que o mesmo é submetido no 

alto-forno. A Tabela 4 mostra as características de cada redutor. 
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TABELA 4  

 Características do Carvão Vegetal e do Coque10 

Valor 
Qualidade Item Unidade 

C.Vegetal Coque 

Carbono fixo % 70 a 75 86 a 89 

Matérias voláteis % 20 a 25 1 a 3 
Cinzas % 2 a 3 10 a 12 

Enxofre % 0,03 a 0,10 0,45 a 0,70 

Composição das Cinzas 

SiO2 % 5 a 10 50 a 55 

CaO % 37 a 56 4 a 5 

MgO % 5 a 7 4 a 5 

Al2O3 % 2 a 12 25 a 30 

Fe2O3 % 6 a 13 5 a 7 

P2O5 % 8 a 12 0,40 a 0,80 

Química 

Na2O % 2 a 3 1 a 3 

Resistência à 
compressão 

kg/cm2 10 a 80 130 a 160 

Faixa Granulométrica mm 9 a 101,6 25 a 75 Física 

Densidade t/m3 0,25 0,55 

Reatividade (a 950oC) % 60 15 
Metalúrgica 

Densidade (%) 100 30 

 Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2010, p. 2.  
 

A decisão de construir um novo alto-forno, denominado alto-forno A, foi tomada em 

maio de 1997. A partir dessa data selou-se o final da era de carvão vegetal na 

Usina, uma transformação significativa para a empresa e mesmo para a região.  

 

A Companhia Agrícola Florestal Santa Bárbara (CAF), empresa de reflorestamento 

do Grupo Belgo, responsável pelo plantio de eucalipto e produção do carvão vegetal 

teve de ser redirecionada, e passou a fornecer eucalipto para a indústria moveleira, 

e carvão vegetal para produtores de gusa independentes, em acordos de compra de 

gusa sólido para as demais Usinas da Belgo Siderurgia, baseadas em fornos 

elétricos.  

 

                                                           
10 Disponível em http://www.demec.ufmg.br/disciplinas/ema003/solidos/coque/altern.htm.  
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A decisão de inovar, substituindo os cinco altos-fornos de menor porte pelo alto-

forno A foi tomada, entre outros motivos, para garantir o atendimento completo às 

exigências ambientais, reduzir o custo do gusa de modo a garantir a competitividade 

da Usina, balancear a produção da Usina, dispensando a compra de tarugos de 

terceiros e promover a atualização tecnológica dos equipamentos, permitindo melhor 

controle dos processos de produção. O fluxo de produção da ArcelorMittal 

Monlevade é demonstrado na figura 14, trata-se de uma empresa integrada. 

 

Forno Ignição

ar ar arar
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Figura 14 - fluxo de produção da ArcelorMittal Monlevade 
Fonte: ArcelorMittal Monlevade, 2008 

 

O alto-forno A opera a coque, resultado do processo de inovação da ArcelorMittal 

Monlevade, substituiu cinco antigos altos-fornos a carvão vegetal, entrando em 

operação em dezembro de 1999. O projeto ocorreu dentro de um processo de 

benchmarking com a ArcelorMittal Gent, então Sidmar, da Bélgica. A tabela 5 

descreve as principais características do alto-forno A (AF-A). 

 

TABELA 5  
 Principais características e tecnologias utilizadas no alto-forno A da Usina de 

Monlevade 
 

 
Diâmetro do cadinho 

8,0 m 

Diâmetro da goela 6,4 m 

Volume interno 1.357 m³ 

Volume útil 1.186 m³ 

Número de ventaneiras 22 

Furo de gusa 1 (Canal principal removível) 

Produção anual projetada 1.040.000 t 
                                                                                                                                                   ...cont. 
 

 



61 

...cont. 
 

Topo “Bell less top”, tipo “Central Feeding”, Paul Wurth. 
“Staves” de ferro fundido no cadinho; 
“Staves” de cobre na rampa e cuba inferior; 
“Staves” de ferro fundido na cuba superior. Refrigeração 
Quatro circuitos fechados com água 
desmineralizada: Cadinho, “Staves” superiores, 
Corpo de ventaneiras e Nariz de ventaneiras. 
Três, com câmara de combustão interna. 

Regeneradores Pré-aquecimento de ar e gás de combustão 
(“Thermal oil”) a partir de Setembro de 2005. 

Sistema de limpeza de 
gases 

Coletor de pó, Lavador de gás de fenda anular 
simples e “demister” externo. 

 

    Fonte: Arquivo Interno da ArcelorMittal Monlevade, 2008 
 

 

5.3 O processo de inovação no alto-forno da ArcelorMittal Monlevade  

 

 

A implantação do alto-forno A significou, para a empresa, um processo de inovação, 

saindo da operação de pequenos altos-fornos a carvão vegetal para um alto-forno 

maior, utilizando o coque como redutor.  

 

O redutor utilizado no processo do alto-forno para redução da carga é o item que 

representa o maior custo do processo produtivo, é nessa área que se concentram 

grandes esforços para inovar.  

 

Os índices de desempenho dos altos-fornos são medidos em dois aspectos 

principais que são a redução do consumo específico de combustíveis e o aumento 

da produtividade.  

 

Analisando a redução do consumo específico, temos o fuel rate, ou consumo total de 

combustíveis que é a soma dos consumos específicos do coque rate (kg de carvão 

consumido por tonelada de ferro-gusa produzido), mais os combustíveis auxiliares 

injetados no alto-forno. Este índice é de fundamental importância e, seu resultado 

depende muito do aprimoramento das técnicas de preparação e controle de 
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matérias-primas e de uma considerável série de inovações tecnológicas. (COSTA; 

AZEVEDO; ANDRADE, 1989). 

 

 

5.4 Injeção auxiliar de combustíveis no alto-forno da ArcelorMittal Monlevade 

 

 

De acordo com levantamento interno da ArcelorMittal Monlevade (2011), o redutor 

coque, representa na matriz de custo, mais de 55% de todo o custo de produção.  

 

Tendo o conhecimento do processo total do alto-forno e os custos que nele são 

incorridos, surge a necessidade da busca pela diferenciação. Constata-se isso nos 

estudos e seminários realizados internamente pela empresa. A busca por fontes 

alternativas de energia é uma constante, o mercado de combustíveis é muito 

vulnerável e os custos incorridos variam a todo o momento, dificultando 

planejamentos futuros.  

 

Os estudos do Manual de Oslo (2005) vêm ao encontro com a atividade praticada 

pela empresa, ao destacar que a capacitação para a inovação mais significativa é o 

conhecimento acumulado pela empresa, resultado do processo de aprendizado 

consciente, que a empresa busca através dos seminários realizados. 

 

A Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (2009) relata que para 

se atingir o objetivo de reduzir o consumo de redutor, uma técnica tem sido usada 

em todo mundo (praticamente em todos os altos-fornos a coque do mundo), que é a 

injeção auxiliar de combustíveis pelas ventaneiras dos altos-fornos.  

 

A figura 15 ilustra as zonas internas de um alto-forno, é na zona de combustão que 

ocorre o processo de injeção auxiliar. 
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Figura 15 – Zonas internas do alto-forno 
Fonte: Machado, 2002, p. 24. 

 

 

5.4.1 Injeção de carvão pulverizado  

 

 

A substituição de parte do redutor granulado (coque), carregado no topo do alto-

forno, por um combustível de mais baixo custo, injetado diretamente pelas 

ventaneiras, é o objetivo principal da Injeção de Carvão Pulverizado (ICP). Além de 

redução do custo do redutor, outros fatores irão influenciar direta ou indiretamente a 

maior economia na operação do alto-forno com injeção. Esse aumento refere-se a 

maior produtividade, maior estabilidade operacional do reator devido à maior eficácia 

do seu controle térmico através da injeção, segundo a Associação Brasileira de 

Metalurgia, Materiais e Mineração (2009). 

 

Para um melhor aproveitamento do carvão utilizado na injeção alguns itens são 

importantes, como o teor de cinzas contidas no carvão. O teor de cinzas ou mais 

precisamente à quantidade de impurezas contidas no material, que, em grandes 

quantidades, irão prejudicar a operação dos altos-fornos, devido a interferência na 

taxa de substituição do carvão, no volume de escória, no consumo de energia e no 
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consumo específico. Por isso, é de grande relevância a redução do teor de cinzas 

presentes no pó de injeção dos altos-fornos.  

 

Oliveira (2009) destaca que para classificar a qualidade do carvão a ser utilizado 

devem-se observar determinados itens. O carvão destinado a injeção pode sofrer 

variações e acordo com o grau de metamorfismo ou carbonificação sofrido pelo 

carvão, a classificação para o carvão pode ser de acordo com o grau de maturidade 

(teor de carbono) em turfa (com cerca de 60% de carbono), linhito (70%), sub-

betuminoso, betuminoso (80% a 85%) e antracito (90%). As propriedades físicas e 

químicas variam significativamente com esse grau de maturidade, bem como o tipo 

de aplicação. A figura 1611 ilustra a classificação dos carvões e sua utilização 

referente a cada classificação. O carvão linhito e o sub-betuminoso, tipicamente 

moles, friáveis e com aparência de terra, são caracterizados com altos níveis de 

umidade e baixo carbono e, por conseguinte, baixo poder energético. Já o carvão 

betuminoso atende as características para injeção em altos-fornos. 

 

Carbono / Teor de Energia do Carvão Alto     

Alto                                          Teor de Unidade do Carvão

Carvão de boa qualidade 47% Carvão de alta qualidade 53%

Linhito 17% Sub-Betuminoso 30% Betuminoso 52% Antracito 1%

Térmico Carvão

vapor

Metalúrgico

Coque

Grande parte da

energia elétrica
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energia elétrica/ 

Usos industriais
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Figura 16: Tipos de Carvão e sua utilização 
Fonte: Oliveira, 2009, p. 420. 

 

                                                           
11 http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/edmar_antunes.pdf. 
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Elevados teores de cinzas podem causar diversos distúrbios nos altos-fornos.  A 

taxa de substituição do carvão granulado (topo) cai em função da elevação do teor 

de cinzas dos finos, pois quanto maior for a quantidade de cinzas presentes no 

carvão, mais baixo é o teor de carbono fixo, o carbono é o principal elemento do 

carvão, através dele haverá a geração de calor e dos gases redutores. Importante 

destacar que o carbono é ainda consumido no aquecimento, fusão e refino destas 

cinzas, principalmente da sílica (SiO2) que sofre uma redução onerando o balanço 

térmico do forno. (SILVEIRA; CAMPOS, 1976). 

 

Na ArcelorMittal Monlevade, para ser injetado, o carvão passa por um processos 

que irá adequá-lo, para sua injeção na zona de combustão do alto- forno. Estes 

processos são a moagem para atingir a granulometria ideal e a secagem visando 

eliminar o teor de umidade contida no carvão mineral, que normalmente fica em 

torno de 10%. Após este processo, o carvão é fluidizado através da mistura com um 

gás, para ser transportado pneumaticamente e distribuído pelas 22 ventaneiras do 

alto-forno. A figura 17 mostra um exemplo de fluxograma de processo de uma ICP 

até o momento de injeção no alto-forno. 

 

 
Figura 17: Fluxograma do Processo de Injeção de Carvão Pulverizado 
Fonte: Assis et al., 2008, p. 38. 

 

A prática mais comum de injeção de carvão pulverizado é a utilização do carvão 

mineral como agente injetante. Na ArcelorMittal Monlevade a busca por inovação no 
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processo de injeção é constante. Utiliza-se no alto-forno A, injeção de misturas de 

materiais como: carvões minerais e carvão de petróleo verde, carvões minerais de 

baixo e alto volátil, gás natural e carvão mineral, carvão mineral e carvão vegetal, 

carvão mineral, gás natural, carvão vegetal e óleo residual.  
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Figura 18: Preços dos combustíveis em relação ao coque 
Fonte: ArcelorMittal Monlevade, 2011. 

 

A injeção de diferentes materiais, praticados na ArcelorMittal Monlevade, pode ser 

visto na figura 18. Esta prática, permite redução do consumo de coque carregado 

pelo topo, permitindo um ganho econômico, uma vez que os redutores carregados 

pelo topo, apresentam custo superior aos finos de carvão e ao gás natural injetados 

pelas ventaneiras. A busca por combustíveis alternativos vai ao encontro aos 

estudos de Schumpeter (1942), ao relatar que o processo de desenvolvimento  de  

novas  fontes  de  suprimento  de  matéria-prima  ou outros insumos está ligado ao 

processo de inovação. 

 

De acordo com Assis et al. (2008), a economia com a injeção de material 

pulverizado nas ventaneiras do alto-forno é obtida em termos gerais pela equação 

abaixo: 

 

E = TIMP * (CMS*TS-CMI) * P (5) 

sendo: 
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E = economia (US$); 

TIMP = taxa de injeção do material pulverizado (kg/t); 

CMS = custo do material pulverizado (US$/kg);  

TS = taxa de substituição (%); 

CMI = custo do material injetado (US$/kg); 

P = produção (t). 

 

Conforme se observa nessa equação, a economia depende diretamente da taxa de 

injeção, da taxa de substituição e principalmente da diferença de custo entre o 

material substituído e o pulverizado, conforme demonstrado na figura 18. 

 

Injeção de diferentes tipos de materiais é uma prática inovadora. Esta prática está 

de acordo com o estudo de Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 86), quando mencionam 

que inovação é um processo de fazer de uma oportunidade uma nova ideia e de 

colocá-la em uso da maneira mais ampla possível.  

 

De acordo com as declarações do Manual de Oslo (2005), o requisito mínimo para 

se definir uma inovação é que o produto, o processo, o método de marketing ou  

organizacional sejam novos - ou significativamente melhorados - para a empresa. 

Com base nisto, passou-se a verificar a existência de processos de inovação. A 

figura 19 demonstra a flexibilidade alcançada pelo alto-forno da ArcelorMittal 

Monlevade, no processo de injeção de combustíveis auxiliar pelas ventaneiras. 

Comparando esse método de injeção, aos outros altos-fornos do Brasil, Chile e 

Argentina, comprovam a existência de uma inovação no processo. Neste caso, 

verifica-se a existência de inovações incrementais, que têm como características 

melhorias contínuas no produto ou processo. Essa inovação, associada ao 

aprendizado permite alcançar bons resultados no processo.  

 

Este resultado vem ao encontro aos estudos de Malvezzi (2008), ao destacar que, 

no período do Taylorismo e Fordismo, a gestão do negócio dependia da ação 

racional, hoje depende também da inovação. Destaca também que o aprendizado é 

fundamental nesse processo, por ser o item básico para inovação, e devido à 

complexidade existente hoje, a inovação se torna a principal questão na 

sobrevivência das organizações. 
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Figura 19 – Injeção de diferentes tipos de materiais no alto-forno da ArcelorMittal Monlevade 
Fonte: Encontro de Especialistas de alto-forno a coque – janeiro a abril de 2011. 

 

Esta prática de injeção de materiais diversos, além da economia no processo de 

produção de ferro gusa, como citado anteriormente, possibilita também melhoria no 

desempenho da injeção do alto-forno e, aumenta a gama de materiais a ser 

aproveitado, preservando assim as reservas mundiais desses materiais.  

 

Dentre essas melhorias, pode ser citado o aumento de produtividade do alto-forno, 

elevação da taxa de injeção, melhoria nos níveis de qualidade de ferro-gusa, 

elevação da taxa de substituição, como também, diminuição de consumo específico 

de combustíveis fósseis. Importante ressaltar, que com o mix destinado a injeção, a 

empresa tornou-se menos vulnerável a crises de mercado, que pode ocasionar a 

falta de determinado material. A moinha de carvão vegetal é de origem própria, 

fornecida pela ArcelorMittal Florestas, provenientes do peneiramento dos altos-

fornos da ArcelorMittal de Juiz de Fora. A figura 20 ilustra o processo de injeção de 

pulverizado através das ventaneiras. 
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Figura 20: Processo de injeção de pulverizados pelas ventaneiras 
Fonte: Assis et al., 2008, p. 39. 

 

A ArcelorMittal Monlevade, no mix de carvão injetado, alcança o estado da arte, ao 

explorar as opções disponíveis nesse segmento. Tais constatações estão de acordo 

com o Manual de Oslo (2005), quando mencionam que a propensão de uma 

empresa para inovar depende das oportunidades tecnológicas que são 

apresentadas e, além disso, as empresas diferem em sua capacidade de reconhecer 

e explorar essas oportunidades. Para inovar, uma empresa precisa descobrir quais 

são essas oportunidades, estabelecer uma estratégia apropriada, e ter a capacidade 

de transformar esses insumos em inovação real — e fazê-lo mais rápido do que 

seus concorrentes. 

 

O maior problema apresentado na ArcelorMittal Monlevade, trabalhando nessa 

mistura de materiais destinados a injeção, situa-se no aspecto do processo, 

principalmente por possuir uma única instalação de injeção, visando dosagens de 

diferentes tipos de carvões e, preparação da moinha de carvão vegetal para injeção, 

o que limita muito o processo 

 

A injeção de materiais pulverizados como, moinha de carvão vegetal, carvão 

mineral, o coque de petróleo e o gás natural, são os mais utilizados no processo de 
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injeção no alto-forno A. A injeção é realizada através das ventaneiras do alto- forno, 

utilizando lança dupla para injeção. A figura 21 ilustra o processo de injeção por 

lança dupla.  

A utilização da lança dupla objetiva melhorar o contato entre carvão pulverizado e o 

ar quente soprado no interior do alto-forno, proporcionando uma melhor combustão 

do carvão injetado na zona de combustão, essencial para prática de altas taxas de 

injeção. Todo o projeto para injeção de material, através de lança dupla, foi 

desenvolvido internamente pela equipe do alto-forno A. 

 

 
Figura 21: Processo de injeção de pulverizados pelas ventaneiras utilizando lança dupla 
Fonte: ArcelorMittal Monlevade, 2011. 

 

A injeção de gás natural através das ventaneiras, outro projeto desenvolvido pela 

equipe da ArcelorMittal Monlevade, produz uma grande quantidade de hidrogênio, o 

qual substitui o monóxido de carbono como gás redutor na cuba. O gás hidrogênio é 

melhor redutor se comparado ao monóxido de carbono, pois ele permite economizar 

energia pelo decréscimo da quantidade de redução direta, a qual demanda 

considerável quantidade de energia para reação.  

 

O maior controle desta técnica, em comparação às outras, é referente ao alto efeito 

refrigerante do gás natural que ocasiona abaixamento da temperatura de chama. A 

tabela 6 mostra o efeito, de cinco tipos de injeção utilizadas no alto-forno A, nos 

parâmetros do alto-forno. 
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TABELA 6 

 Efeito de cinco tipos de injeção em parâmetros do alto-forno 

Parâmetro Unid. 
Valor de 

elevação 

Alteração na temperatura 

de chama ( C) 

Alteração no coke 

rate (kg/t) 

Injeção pelas ventaneiras 

Carvão vegetal kg/t 100 - 155 - 83 
Antracito kg/t 100 - 162 -91 
Carváo alto volátil kg/t 100 -218 -76,1 
Óleo kg/t 100 -321 -98,4 
Gás Natural kg/t 100 -513 82,6 

Parâmetros de Operação 

Umidade g/Nm³   -58 -7,7 
Temperatura sopro C   +83 -15,5 
Enriquecimento de 
O2 %   +54 1,4 

Fonte: Silva, 2006, p. 44. 
 

 

 

5.5 Sustentabilidade ambiental 

 

 

A atividade de empresas como a do ramo siderúrgico, tem causado mudanças 

climáticas nas últimas décadas. Essas mudanças têm sido associadas ao aumento 

da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, especialmente de dióxido 

de carbono (CO2). Sua emissão, decorrente principalmente do consumo de 

combustíveis fósseis, ocorre visando atender os diversos setores de atividades, 

inclusive a Siderurgia. 

 

O processo de inovação, voltado para injeção de combustível auxiliar, na etapa de 

redução em alto-forno, que é responsável pela maior parte do consumo energético 

de uma usina, apresenta-se como alternativa para reduzir emissão de CO2. 

 

Tais constatações são reforçadas por Correa (2011), ao descrever que o 

crescimento sustentável em todas as suas dimensões e a gestão de inovações para 

esse fim, tornaram-se os temas mais importantes na administração das empresas na 
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última década. Destaca ainda que os esforços atuais para solução desses desafios, 

na maioria dos casos, diminuem apenas temporariamente os processos globais de 

degradação ambiental e de desigualdade social, gerando ainda pouca contribuição 

efetiva para o desenvolvimento sustentável de toda a humanidade. 

A grande parte de emissão de CO2 no processo de redução se dá devido ao alto 

consumo de coque como combustível. A injeção de combustíveis auxiliar apresenta-

se como importante medida para redução das emissões. 

 

A utilização de moinha de carvão vegetal renovável, no processo de injeção de 

combustíveis auxiliar, resulta na substituição do combustível fóssil (coque de carvão 

mineral). O processo de biomassa renovável plantada, para produção de carvão 

vegetal, também restaura ecossistemas de pastagens degradadas, gerando 

estoques de carbono. 

 

Outra vantagem na utilização do carvão vegetal, como combustível auxiliar, 

apresenta-se devido aos ganhos com a redução de custo, custo mais baixo em 

relação ao carvão mineral, e apresenta ganhos na redução da emissão de CO2, 

conforme demonstrado na tabela 7. 

 

TABELA 7 

 Contribuição do carvão vegetal na emissão e remoção de CO2 

 

Emissão e remoção de CO2

1883 1274 609 164 1111 -947

Emissão Remoção Resultado Emissão Remoção Resultado
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2

Coque (kg/t gusa) Carvão vegetal (kg/t gusa)

 
Fonte: Seminário Técnico da Redução12, 2009, p. 17. 

                                                           
12 Trabalho apresentado no 7º Seminário Técnico de Redução por Maurício Bittencourt Marques. 
Trabalho com o Título: “Injeção de Moinha de Carvão Vegetal no alto-forno A”. 
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A utilização do gás natural, no processo de injeção, por se tratar de um combustível 

fóssil, sua utilização acarreta redução da emissão de CO2, proveniente do consumo 

de carvão metalúrgico mas, ao mesmo tempo, gera uma emissão de CO2. A figura 

22 demonstra a redução da emissão de CO2 com a injeção de moinha de carvão 

vegetal e gás natural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Redução calculada da emissão de CO2 na produção de gusa 
Fonte: ArcelorMittal Monlevade, 2011 

 

Medrado (2006), retrata que o coque de petróleo, que é um produto sólido, obtido a 

partir do craqueamento de óleos residuais pesados em unidades de conversão de 

resíduos, denominadas Unidades de Coqueamento Retardado (UCR), apresenta-se 

como boa opção para o processo de injeção. O coque verde de petróleo é obtido 

através da destruição de resíduos da destilação de petróleo, principalmente resíduo 

de vácuo, com o objetivo de obtenção de derivados claros. Como co-produto deste 

processo é obtido o Coque Verde de Petróleo (CVP). 

 

O CVP apresenta-se como opção viável para injeção de combustíveis auxiliares, 

devido ao baixo teor de enxofre e ao elevado teor de carbono fixo. Possui 

estabilidade química (não explosivo, não reativo e com alto ponto de ignição), é 

insolúvel em água e possui baixo teor de cinzas e de compostos voláteis, estas 

características o colocam como boa opção para injeção em altos-fornos. A Tabela 8, 
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compara o poder calorífico superior do coque verde de petróleo, com os produtos 

carbonosos de origem vegetal e mineral. 

 

TABELA 8 

 Poder calorífico do coque verde de petróleo13 

Produto Poder Calorífico Superior (kcal/kg)

Coque Verde de Petróleo 8.700

Carvão Metalúrgico 6.800 a 7.300

Carvão Vegetal 6.800
 

Fonte: SILVA, 2006, p. 23. 

 

 

5.6 Possibilidades de inovação 

 

 

O estudo na ArcelorMittal, visando inovação no processo de injeção, tem alcançado 

resultados jamais experimentados. O próximo método, visando inovar no processo 

de injeção, trata-se da injeção simultânea de gás natural, diretamente nas 

ventaneiras, sem utilização de lança, e carvão mineral, vegetal ou coque de petróleo 

em dupla lança.  

 

Por meio desse processo, pretende-se alcançar a divisão do fluxo de carvão 

pulverizado e gás simultaneamente nas ventaneiras do alto-forno, otimizando a 

combustão da mistura dos dois combustíveis, aumentando a eficiência do alto-forno 

com a consequente redução do custo operacional. 

 

Esta inovação no processo visa o desenvolvimento de uma nova técnica para 

injeção auxiliar através das ventaneiras. As técnicas de injeção conhecidas 

atualmente, na injeção de materiais pulverizados, têm sido realizadas por lanças que 

chegam até as ventaneiras, passando pela peça conhecida como algaraviz. 

 

                                                           
13

 Disponível em http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris,  Acesso em 10 de setembro de 2011 
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Nesse processo de injeção, conforme ilustrado na figura 23, o gás será injetado 

diretamente por abertura existente na ventaneira. Para realização dessa alteração, 

foi necessário alterar o projeto das ventaneiras. 

 

 
 

Figura 23: Alteração no projeto da ventaneira para injeção de gás natural 
Fonte: ArcelorMittal Monlevade, 2011 

 

Para início dos testes, será confeccionada uma única peça e, após os testes e 

ajustes necessários, todas as peças do alto-forno serão substituídas por essa nova 

forma de injeção. Após todo o processo concluído, aprovado e em pleno 

funcionamento, teremos, no processo de injeção do alto-forno, uma inovação 

incremental.   

 

Tais achados coincidem com as proposições de Tidd; Bessant e Pavitt (2008), ao 

destacar que a inovação incremental é entendida como uma melhoria de produto ou 

processo existente e, tem seu desempenho significativamente melhorado ou, tem a 

alteração de uma tecnologia existente para outros propósitos. 

 

Já Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.86), destacam que “inovação é um processo de 

fazer de uma oportunidade uma nova idéia e de colocá-la em uso da maneira mais 

ampla possível”. 

 

Os ganhos esperados, com o novo projeto em desenvolvimento, se concentram no 

melhor aproveitamento do gás natural, com conseqüente elevação da taxa de 
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injeção auxiliar no alto-forno. Esta elevação significa redução no consumo total de  

coque enfornado.  

 

A redução do coque trás benefícios diretos como, redução do custo e ganhos 

ambientais como a redução da emissão de CO2, proveniente do consumo de carvão 

metalúrgico. Espera-se com essa inovação, melhorar os resultados de consumo 

atuais, reduzindo a utilização dos combustíveis fósseis ou combustíveis de origem 

mineral.  

 

Esta prática vai ao encontro dos estudos da Fundação Nacional da Qualidade 

(2011), onde se coloca que utilizar produtos recicláveis, economizar água e reduzir 

emissão de carbono são ações que deixaram de ser vistas como diferencial para as 

empresas; essas ações são essenciais para continuidade operacional, mas isoladas 

não são suficientes para resolver os problemas de graves impactos socioambientais; 

a inovação é necessária. É preciso inovar em gestão para reverter o atual cenário de 

desenvolvimento econômico que se configura como insustentável. 

 

A figura 24 ilustra os resultados obtidos, com a utilização de um mix variado, 

impactando diretamente na redução do consumo de coque que, como mencionado 

anteriormente, é a matéria-prima de maior custo no processo de produção de gusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Fuel Rate do alto-forno estratificado 
Fonte: Encontro de Especialistas alto-forno a coque - janeiro a abril de 2011. 
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Os dados de fuel rate, do alto-forno da ArcelorMittal Monlevade, com o processo de 

injeção auxiliar de diversos materiais, são comparados na figura acima com os 

outros altos-fornos de empresas do Brasil, Argentina e Chile. Para preservar a 

identidade das empresas, foram utilizadas letras em substituição aos nomes das 

empresas pesquisadas. 

 

 

5.6 Pesquisa sobre avaliação da gestão da inovação 

 

 

Após aplicação dos questionários ao corpo técnico do alto-forno e realizada 

tabulação dos dados, foi gerado o gráfico Polar que retrata como a empresa em 

estudo se situa dentro as cinco dimensões da inovação. 

 

Para análise gráfica, do modelo proposto por Tidd; Bessant e Pavitt (2008, p. 585), 

da população de onze funcionários ligados a área técnica do alto-forno, 9 

responderam ao questionário, representando um percentual de respondentes na 

casa dos 82%, considerando assim uma amostra significativa para a representação 

do todo. Os 18% restantes, optaram por não fazê-lo.  

 

O questionário foi submetido a 100% do corpo técnico do alto-forno. Os dados foram 

transportados para uma base de dados do software excel, utilizando para tabulação 

dos dados o modelo proposto por Tidd; Bessant; Pavitt (2008. p. 585), foi gerado o 

gráfico polar demonstrado na figura 25.  
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Figura 25 – Análise das dimensões da inovação no alto-forno da ArcelorMittal Monlevade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir do desempenho obtido quando ao atendimento aos requisitos apresentados 

nas oito perguntas relativas a cada uma das cinco dimensões do modelo, pode-se 

traçar o perfil específico para a empresa avaliada de acordo com o modelo proposto 

por Tidd, Bessant e Pavitt (2008). O principal objetivo da produção deste gráfico é 

possibilitar aos tomadores de decisão o real entendimento dos gaps entre a situação 

identificada e um modelo mais robusto, baseado nas melhores práticas usadas por 

empresas inovadoras. 

 

Por meio da análise do gráfico acima, resultado da percepção da Gestão da 

Inovação pelo corpo técnico do alto-forno da ArcelorMittal Monlevade, percebe-se 

que a empresa apresenta melhor gerenciamento da inovação no item aprendizagem 

e, pior gerenciamento da inovação no item processo. O item aprendizado, se 

confirma perante aos cursos realizados internamente e, pelos investimentos em 

graduação e mestrado, patrocinados pela empresa.  

 

Esse fato é justificado também devido aos trabalhos realizados através do Modelo 

de Excelência de Gestão (MEG), presente no Manual da Fundação Nacional da 

Qualidade, 2010. O MEG destaca que entre os 5 fundamentos transversais, que 

permeiam todos os outros fundamentos, inclui-se a Gestão da Inovação e 
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Aprendizagem Organizacional. Os fundamentos transversais influenciam todos os 

outros fundamentos trabalhados pelo MEG. 

 

Outro fator que reforça o item aprendizado na empresa, é a questão do MEG utilizar 

o conceito de aprendizado e melhoria contínua, segundo o ciclo de PDCL, que é o 

mesmo conceito de aprendizado segundo o ciclo do PDCA. Altera-se somente o 

Action de ação para o Learn de aprender. 

 

No item aprendizado, a empresa apresentou, de acordo com a pesquisa aplicada, 

melhor gerenciamento da inovação no item sobre a prática de comparação 

sistemática dos produtos e processos com os de outra empresa. Outro ponto forte, 

está na existência do espaço para encontros e reuniões, visando compartilhar com 

outras empresas as experiências, buscando o aprendizado continuo.  

 

Esta prática vem ao encontro aos estudos de Lemos (1999), ao relatar que o 

processo de inovação é um processo interativo, realizado com a contribuição de 

vários agentes técnicos, econômicos e sociais, que possuem diferentes tipos de 

informação e conhecimento. Esse arranjo de várias fontes de ideias, deve ser 

considerado para as empresas se capacitarem, visando gerar inovações e enfrentar 

mudanças, tendo em vista, que a solução da maioria dos problemas tecnológicos 

implica o uso de conhecimento de vários tipos. 

 

Como ponto fraco, foi constatado a falta de comprometimento, por parte das 

pessoas, com os treinamentos destinados ao desenvolvimento pessoal.  

 

O item inovação em processo, apontado na pesquisa como o pior resultado de 

gerenciamento da inovação, analisando o gráfico, apresenta-se como grande 

oportunidade de melhoria. Isso se explica devido a pressão e busca constante por 

produção, o que muitas vezes limita o espaço para inovar em processo.  

 

Na avaliação do corpo técnico do alto-forno, o gerenciamento da inovação em 

processo, apresentou melhor desempenho, no item onde afirma-se que a empresa 

possui mecanismos eficazes para gerenciar a mudança de processo, desde a ideia 

até a implementação bem-sucedida. Esse item é importante e vai ao encontro aos 
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estudos de Tidd; Bessant e Pavitt (2008) ao destacarem a importância da existência 

de um contexto organizacional, sustentador, em que as ideias criativas ganham 

espaço para implantação. Destacam também a importância da construção e 

manutenção dessas condições, que são de fundamental importância na gestão da 

inovação. 

 

Outro ponto forte apresentado na pesquisa, foi a existência de flexibilidade no 

sistema, permitindo que pequenos projetos sejam desenvolvidos e testados 

rapidamente no processo. Como ponto fraco, o item gerenciamento de inovação de 

processo apresentou a falta de um sistema claro, destinado a escolha e seleção de 

projetos voltados para inovação. 

 

O item estratégia merece uma atenção especial. Qualquer plano ou iniciativa voltada 

para inovar, deve estar alinhada com a visão de futuro da empresa e com a 

estratégia do negócio. Tal fato é comprovado por Terra (2007), ao destacar que para 

competir de forma eficiente, a empresa precisa alinhar a inovação ao seu 

planejamento estratégico. Tal afirmação vem ao encontro aos estudos de Bessant e  

Tidd (2009, p. 20), ao relatar que a  gestão da inovação de sucesso baseia-se no 

alinhamento estratégico; depende de relacionamentos internos e externos eficazes; 

exige mecanismos que possibilitem que a mudança aconteça; somente acontece 

dentro de um contexto organizacional apoiador. 

 

Percebe-se, como análise geral, grande possibilidade de melhorias em todos os 

itens. É grande o espaço para inovar nas empresas siderúrgicas, a produção de 

commodities, são normalmente marcadas por volumes de produção, o que significa 

produzir mais do mesmo, não ocorrendo o espaço necessário para inovar. O 

questionário completo, sobre o gerenciamento da inovação, encontra-se no 

apêndice I. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O estudo realizado, buscou analisar como vem ocorrendo a inovação no setor de 

alto-forno da empresa ArcelorMittal Monlevade, procurando compreender quais são 

as implicações para inovar nesse setor. Para atender ao objetivo principal proposto, 

foi necessário responder todos os objetivos específicos. 

 

O primeiro objetivo específico propôs descrever as tecnologias e processos mais 

utilizados na área de alto-forno. Este objetivo foi alcançado, descrevendo o processo 

do alto-forno, a partir das cinco partes as quais são divididos, iniciando pelo topo 

onde é realizado o carregamento de matérias-primas e terminando no cadinho onde 

se encontra o material líquido. Foi apresentado também o corte longitudinal do alto-

forno, com todas suas divisões, e as principais características e tecnologias 

utilizadas no do alto-forno da ArcelorMittal Monlevade. 

 

O segundo objetivo específico visou analisar as práticas usuais à luz das 

possibilidades de inovação. Foi possível evidenciar, através dos dados levantados, a 

possibilidade de melhoria no processo de injeção do alto-forno. A injeção de finos 

pulverizados, realizados por dupla lança, pode ser alterada para co-injeção de 

diversos tipos de carvões pulverizados, através da dupla lança e injeção de gás 

natural diretamente pelas ventaneiras sem a utilização das lanças.  

 

Esta inovação permitirá injetar gás natural sem interromper o processo da injeção de 

finos, levando a uma economia de combustível devido a redução de injeção de 

produtos com custos mais elevados. Este projeto encontra-se em andamento, o 

projeto da ventaneira foi alterado para contemplar essa inovação e, pretende-se 

iniciar os testes em dezembro  de 2011. 

 

O terceiro objetivo específico foi descrever o processo de inovação adotado no alto-

forno da AcelorMittal Monlevade. Para cumprir esse objetivo, foi realizado um estudo 

comparativo entre o alto-forno da empresa em estudo, com todos os altos-fornos do 

Brasil, incluindo dois altos-fornos da Argentina e um alto-forno do Chile. Os dados 



82 

mostraram que o processo de injeção do alto-forno da ArcelorMittal Monlevade 

prima-se pela diferenciação, o que gerou, consequentemente, a inovação do 

processo.  

 

O quarto e último objetivo específico, foi o de avaliar os impactos do processo de 

inovação na organização estudada. Esse objetivo foi atingido, através do processo 

de aprendizagem e estudo das possibilidades da utilização de novos combustíveis, o 

que trás redução de custo do gusa, através da redução do coke rate e da injeção de 

carvão mineral no Alto-Forno.  

 

Outro aspecto importante é o fato da sustentabilidade ambiental, visto que com a 

substituição dos combustíveis fósseis, a emissão de CO2 foi reduzida, o que melhora 

a imagem da empresa e a torna mais competitiva. A injeção de combustíveis 

alternativos no alto-forno da ArcelorMittal Monlevade, gerou uma redução calculada 

de 620.000 t de emissão de CO2 na produção de gusa. Esta redução é bem 

representativa visto que equivale a 186.000 árvores plantadas ou um quarto do 

Distrito Federal em árvores. 

 

Quanto ao processo de inovação, o marco teórico usado para verificar o objeto de 

estudo foram as definições de Tidd; Bessant e Pavitt (2008), as orientações 

propostas no Manual de Oslo (2005) e as definições propostas por Terra (2007). 

 

Outro referencial importante utilizado relaciona-se a inovação voltada para o produto 

e para o processo. Os estudos de Yukimura (1999), explica que, normalmente, no 

início do processo de inovação, existe concentração maior é no modelo de inovação 

do produto. Nessa fase, em que as ideias fluem com maior facilidade, diversas 

opções de produtos são disponibilizadas no mercado, até que, num certo momento 

da corrida, surge um “modelo dominante”, aprovado pelo mercado. O surgimento do 

“modelo dominante” provoca o declínio nas inovações voltadas ao produto para 

iniciar uma maior concentração em inovação voltada para o processo. Esse 

referencial vai ao encontro do trabalho apresentado, visto que trata-se de inovação 

de processo. 
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O presente trabalho utilizou também, como marco teórico, a proposta de Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), segundo a qual verifica-se as inovações ocorridas no alto-

forno da ArcelorMittal, com foco no consumo de combustíveis, destacando a 

inovação de processo, que é caracterizada por mudanças na forma em que produtos 

ou serviços são produzidos e entregues aos consumidores. 

 

Para fins de análise, utilizou-se o questionário proposto por Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008, p.586). O objetivo foi realizar uma auto-avaliação das áreas importantes da 

inovação e, descrever como a empresa lida e gerencial a questão da inovação. 

 

Outro conceito, muito abordado por outros autores utilizados nesta dissertação, foi a 

aprendizagem e o conhecimento. Sigmar Malvezzi (2009, p. 26), destaca a 

aprendizagem como impulsionadora da inovação. O trabalho se ateve com o foco 

em inovação e utilizou o conceito de aprendizagem como sugerido pelo autor. 

 

Mediante tais conclusões, considera-se que o objetivo principal da pesquisa, qual 

seja, analisar como vem ocorrendo a inovação no alto-forno da ArcelorMittal 

Monlevade, e os secundários foram atingidos a partir do caráter descritivo do estudo 

de caso. 

 

 

6.1 Limitações da pesquisa 

 

 

As limitações da pesquisa referem-se ao processo analisado. Não existem muitos 

trabalhos e informações disponíveis sobre inovação voltada para siderurgia. Os 

dados precisam ser comparados com outras empresas e esta foi uma das grandes 

limitações apresentadas. 

 

As empresas do ramo siderúrgico, com operação ao coque, concentram-se na 

Região Sudeste, mas em localizações distantes umas das outras, o que limita o 

contato direto, sendo que o estudo inclui também altos-fornos da Argentina e Peru. 

As empresas encontram, para troca de informações, a cada quadrimestre, não 

havendo tempo suficiente para uma pesquisa mais profunda sobre o processo. Os 
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dados existentes são consistentes, pois existe o espaço para troca de informações, 

mas limitam-se no desempenho dos processos voltados para determinados itens, o 

que impossibilita identificar inovações incrementais realizadas nos equipamentos 

periféricos do alto-forno. 

 

Outra limitação importante é que as empresas atuam no mesmo ramo, ou seja, 

produtoras de ferro gusa, o que as tornam concorrentes e, devido a esse fato, 

muitas das inovações surgidas não serão facilmente abertas e divulgadas ou 

utilizadas como troca de experiência. 

  

 

 6.2 Contribuições da pesquisa 

 

 

Para a Academia, o presente trabalho trás uma discussão importante, que é a 

inovação na Siderurgia voltada para área de alto-forno. Essa discussão ganha 

importância por relatar a inovação presente em uma área onde não são comuns os 

trabalhos voltados para inovação.  

Este estudo ganha importância, por se tratar de uma grande empresa siderúrgica, o 

que possibilita maior aprendizado sobre o tema, bem como, desperta novas 

oportunidades de pesquisas e trabalhos voltados para inovação.   

Para o autor, a presente dissertação proporciona uma visão mais profunda sobre o 

setor estudado, proporcionando também maior consciência a respeito da 

importância da inovação e sua ligação ao conhecimento. Permitiu desenvolver 

melhor o conhecimento do tema inovação, visando trabalhar o tema na organização 

em estudo, através de projetos inovadores. Outra contribuição importante para o 

autor foi desenvolver o conhecimento visando a docência, onde espera-se 

compartilhá-los, com maior eficiência e segurança, contribuindo para formação dos 

alunos.  
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6.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

 

Trabalhos futuros devem buscar avaliar os resultados da inovação com o novo 

processo de injeção, compreendido na alteração do sistema de injeção ou seja, 

injeção do mix de pulverizado pelo processo de dupla lanças e injeção de gás 

natural diretamente pelas ventaneiras. Um possível ganho seria a elevação da 

eficiência de queima do gás na zona de combustão resultando em melhor 

aproveitamento do combustível.  

Outros assuntos passíveis de desenvolvimento de pesquisas envolvem a 

importância da inovação na área de manutenção dos equipamentos no alto-forno, 

que representaria um ganho com redução do tempo do equipamento parado. 

Representaria também um ganho, visto que criaria a oportunidade de disseminar o 

tema inovação em áreas importantes como é a área destinada a manutenção dos 

equipamentos. 

Outra possibilidade para estudos futuros seria entrevistar os funcionários, 

procurando identificar qual a percepção e conhecimento dos mesmos sobre o 

processo de inovação em sua área de trabalho. Esses estudos estariam voltados 

para identificar a inovação incremental. 

Sugere-se, por fim, de posse do resultado da pesquisa, que se procure disseminar o 

conceito de inovação, principalmente que não está voltada somente para o 

lançamento de novos produtos e, existe no processo uma grande oportunidade para 

inovar. Isso possibilitaria realizar um estudo comparativo sobre inovação, em 

diversas áreas do alto-forno como manutenção e produção, comparando os ganhos 

existentes. 
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ANEXO I – Pesquisa aplicada ao corpo técnico do alto-forno 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 - As pessoas tem uma idéia clara de como a inovação pode nos ajudar a competir 4,0 

2 - Há processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um 
novo produto, de maneira eficaz, desde a idéia até o lançamento 4,3 

3 - Nossa estrutura de organização não reprime a inovação, mas favorece a sua 
ocorrência 4,5 

4 - Há um forte comprometimento com treinamento e desenvolvimento de pessoas 3,9 

5 - Temos bons relacionamentos com nossos fornecedores, em que ambas as partes 
ganham 4,9 

6 - Nossa estratégia de inovação é expressa de maneira clara, assim todos conhecem 
as metas de melhoria 3,9 

7 - Nossos projetos de inovação geralmente são realizados dentro do prazo e dentro do 
orçamento 3,9 

8 - As pessoas trabalham bem em conjunto com além dos limites departamentais 4,6 

9 - Levamos tempo para revisar nossos projetos, para, da próxima vez, melhorar nosso 
desempenho 4,1 

10 
- Somos bons em compreender as necessidades dos nossos clientes/usuários finais 5,4 

11 
- 

As pessoas sabem o que é nossa competência característica - o que nos dá a 
vantagem competitiva 5,1 

12 
- 

Possuímos mecanismos eficazes para nos assegurar de que todos (não apenas o 
pessoal de marketing) compreendam as necessidades do cliente 3,9 

13 
- 

As pessoas estão envolvidas com sugestão de idéias para melhoria dos produtos ou 
processos 4,9 

14 
- 

Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa para ajudar a 
desenvolver nosso conhecimento 3,9 

15 
- Aprendemos a partir de nossos erros 5,4 

16 
- 

Olhamos para frente, em um caminho estruturado (utilizando ferramentas e técnicas 
de previsão) para tentar e imaginar futuras ameaças e oportunidades 5,1 

17 
- 

Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar a mudança de processo, desde a 
idéias até a implementação bem sucedida 4,8 

18 
- Nossa estrutura ajuda-nos a tomar decisões rapidamente 4,4 

19 
- 

Trabalhamos próximos de nossos clientes na exploração e desenvolvimento de 
novos conceitos 4,6 

20 
- 

Comparamos sistematicamente nossos produtos e processos com os de outras 
empresas 5,5 
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21 
- 

Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a empresa se desenvolverá 
por meio da inovação 3,9 

22 
- Pesquisamos sistematicamente idéias de novos produtos 4,4 

23 
- 

A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, de baixo para cima e através 
da organização 3,6 

24 
- Colaboramos com outras empresas para desenvolver novos produtos ou processos 3,9 

25 
- 

Reunimo-nos e compartilhamos experiências com outras empresas para que nos 
ajudem a aprender 5,5 

26 
- Existe comprometimento e suporte da alta gestão para a inovação 4,6 

27 
- 

Possuímos mecanismos adequados para assegurar o envolvimento prévio de todos 
os departamentos no desenvolvimento de novos produtos / processos 4,3 

28 
- Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apóia a inovação 3,8 

29 
- 

Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas que podem nos 
ajudar - por exemplo, pessoas com conhecimento especializado 4,4 

30 
- 

Somos bons em captar o que aprendemos, assim, outros dentro da organização 
podem fazer uso disso 4,6 

31 
- 

Possuímos processos adequados para examinar novos desenvolvimentos 
tecnológicos ou de mercado e determinar o que eles significam para a estratégia de 
nossa empresa 

4,4 

32 
- Temos sistema claro para escolha de projetos de inovação 3,0 

33 
- 

Temos clima de apoio para novas idéias - as pessoas não precisam deixar a 
organização para fazê-las acontecer 3,8 

34 
- 

Trabalhamos próximos do sistema de ensino local e nacional para comunicar nossas 
necessidades de habilidades 3,8 

35 
- Somos bons em aprender com outras organizações 5,0 

36 
- 

Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos e a estratégia 
geral do negócio 4,4 

37 
- 

Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de desenvolvimento de produto para 
permitir que pequenos projetos "rápidos" aconteçam 4,8 

38 
- Trabalhamos bem em equipe 5,4 

39 
- 

Trabalhamos próximos de "usuários principais" para desenvolver novos produtos e 
serviços inovadores 4,6 

40 
- 

Usamos mensurações para ajudar a identificar onde e quando podemos melhorar 
nossa gestão da inovação 4,0 

   
 


