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RESUMO

O objetivo dessa dissertação é propor uma metodologia para identificação de demandas
tecnológicas em plantas industriais. Método: Na primeira fase da pesquisa é utilizada a
cientometria para levantar o perfil de pesquisa de trabalhos que abordam demandas
tecnológicas. Na segunda, é feito, primeiramente, um levantamento bibliográfico para
identificar os procedimentos aplicados por diferentes autores para identificação de demandas
tecnológicas; em seguida é realizado um diagnóstico da gestão tecnológica da empresa através
da patentometria, para identificar a área organizacional crítica para o negócio da empresa; e
por último, a metodologia de grupos focais é aplicada na Companhia Siderúrgica Nacional,
identificando assim as demandas tecnológicas da área crítica observada. Resultados: Concluise que há uma lacuna no conhecimento sobre identificação de demandas tecnológicas em
plantas industriais e, ao mesmo tempo um acúmulo de conhecimentos correlatos, que, juntos,
possibilitam o desenvolvimento de uma proposta metodológica. Adicionalmente, foi possível
comprovar que a metodologia para identificação de demandas tecnológicas em plantas
industriais desenvolvida neste trabalho foi eficiente, dada a aplicação na Companhia
Siderúrgica Nacional
PALAVRAS-CHAVE: Metodologia; Identificação de Demandas Tecnológicas; Companhia
Siderúrgica Nacional.

ABSTRACT

This work aims to propose a methodology to identifying technological demands in industrial
plants. Method: In the first phase is used scientometry to raise the research profile of papers
that approach technological demands. Then, is first made a literature review to identify the
applied procedures by different authors for identifying technological demands, then it
conduced a diagnosis of technological management of the company by patentometria to
identify the organizational critical area for the company’s business; and finally the
methodology of focus groups is applied in Companhia Siderúrgica Nacional,thus identifying
the technological demands of the critical observed area. Results: It concludes that there is a
gap in the knowledge about identifying technological demands in industrial plants and at the
same time an accumulation of related knowledge, which together enable the development of a
methodological proposal. Additionally, it was possible to prove that the methodology for
identifying technological demands in an industrial plants developed in this work was efficient,
given the application in Companhia Siderúrgica Nacional.
KEYWORDS: Methodology; Technological Demands Identification; Companhia Siderúrgica
Nacional.
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1 INTRODUÇÃO

Esta dissertação propõe um instrumento metodológico para identificação de demandas
tecnológicas a ser aplicado em plantas industriais, como uma etapa anterior e necessária ao
desenvolvimento tecnológico.
Esta proposição assume duas premissas básicas. Por um lado, que a gestão da
tecnologia e da inovação é fator fundamental para o bom desempenho das organizações
(FREEMAN, 1982; SCHUMPETER, 1982). Por outro, que o papel de articulador da
interação entre Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) e empresas, que cabe ao Estado, não
é bem desenvolvido nos países em que o Sistema Nacional de Inovação (SNI) é imaturo
(DAGNINO; DIAS, 2007; RÉBORI; BRICKER; D’ANNUNZIO, 2010).
Nesta seção introdutória, são apresentados: contextualização, questão de pesquisa,
objetivo geral, objetivos específicos, justificativa e a estrutura do documento.
1.1

Contextualização

As mudanças na economia, nas relações sociais e políticas, na tecnologia, na
organização da produção, nas relações de trabalho e na inserção do elemento humano no
contexto social e produtivo, pelas quais o mundo passa são observadas há décadas, como
relatado por Albuquerque L. G. (1992). No que se refere à economia, as condições instaladas
no mundo a partir do ano de 2013 é diferente daquelas que caracterizam o crescimento global
(CASTELLS; CARDOSO; CARAÇA, 2013), e tais condições impactam diretamente as
indústrias dos mais diferentes ramos como as siderúrgicas e automobilísticas.
Todas essas mudanças reforçam a necessidade de as empresas estarem preparadas,
pois o mundo se torna cada vez mais competitivo. Porter (1998) afirma que um dos principais
condutores da concorrência é a transformação tecnológica. Para ele uma das formas de
melhorar a produtividade das empresas é desenvolvendo a tecnologia dos produtos ou
impulsionando a eficiência da produção. Segundo Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995), para
se tornarem competitivas, as empresas precisam ter uma estratégia clara, e a inovação
tecnológica é o fator determinante.
Para fortalecer as empresas e suas relações, existe o Sistema Nacional de Inovação
(SNI), um arranjo institucional que envolve empresa, institutos de pesquisa e Estado. Segundo
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Dahlman e Frischtak (1990) o SNI pode ser definido como uma rede de relacionamentos e
intercâmbio entre os diversos agentes econômicos e instituições que trabalham na introdução
de novas tecnologias. Para Dutrénit (1994), é na empresa que se materializa a acumulação
tecnológica, e o ambiente externo à empresa é o espaço onde se criam as condições dinâmicas
positivas para inovação tecnológica.
Neste arranjo, o Estado tem o papel formular políticas públicas de fomento à inovação,
promover a diminuição de incertezas e estimular os demais agentes que compõem o sistema a
investir em inovação tecnológica (VILLELA; MAGACHO, 2009); as universidades e
institutos de pesquisa criam e disseminam o conhecimento e a realização de pesquisas; e as
empresas são responsáveis pela transformação do conhecimento em produto (SANTOS;
BOTELHO; SILVA, 2006)
No Brasil, o Sistema Nacional de Inovação é considerado imaturo em função das
limitações de ligação entre as instituições de ensino e o setor produtivo.

Segundo a

Organização para Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 1992), o
desenvolvimento das relações entre as indústrias e as universidades depende de um ambiente
que encoraja esta relação, pois existe um obstáculo que prejudica essa interação.
As empresas brasileiras, diferentemente dos países avançados, não investem o
suficiente em P&D, e esse fator faz com que as empresas não conheçam suas próprias
demandas, prejudicando assim a orientação das instituições de pesquisa, que acabam por
pesquisar tópicos de desinteresse da demanda (DAGNINO; DIAS, 2007).
Uma oportunidade para superar essa dificuldade é estabelecendo uma gestão da
tecnologia e inovação consolidada. Para isso, uma ferramenta de gestão que auxilie as
empresas a identificarem suas demandas tecnológicas é importante para que estas possam
estar alinhadas com suas próprias necessidades e capacitadas a direcionar esforços para
solucionar os problemas.
Com base nesta observação, a presente dissertação foi elaborada a partir da questão e
dos objetivos apresentados a seguir.
1.2

Questão de Pesquisa

A presente pesquisa busca responder a seguinte questão: Quais procedimentos
devem ser adotados por empresas para a identificação de demandas tecnológicas em
suas plantas industriais?
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1.3

Objetivo Geral

Esta pesquisa tem como Objetivo Geral (OG) propor uma metodologia para
identificação de demandas tecnológicas em plantas industriais.

1.4

Objetivos Específicos

Para se alcançar o objetivo geral deste trabalho, foram definidos os seguintes
Objetivos Específicos (OEs):
OE1: Levantar perfil da pesquisa relacionada a demandas tecnológicas;
OE2: Identificar os procedimentos aplicados por diferentes autores para identificação
de demandas tecnológicas;
OE3: Criticar os procedimentos descritos pelos autores para identificação de
demandas tecnológicas;
OE4: Esquematizar procedimentos para identificação de demandas tecnológicas em
plantas industriais;
OE5: Aplicar os procedimentos para identificação de demandas tecnológicas em
plantas industriais na Companhia Siderúrgica Nacional.
O relacionamento entre os objetivos específicos e o objetivo geral está ilustrado na
Figura 1.1 abaixo:

Figura 1.1 - Relacionamento Entre os Objetivos Específicos e Objetivo Geral
Fonte: Elaborada pelos autores.
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É importante observar o relacionamento linear entre os objetivos, ou seja, o primeiro
objetivo específico é necessário (e portanto anterior) ao segundo, que por sua vez é necessário
ao terceiro e assim por diante até que seja possível o alcance do objetivo geral.
1.5

Justificativa

O Sistema Nacional de Inovação é um arranjo institucional que envolve o Estado, as
universidades e institutos de pesquisa e a empresa. Neste arranjo, o papel do Estado é
basicamente coordenar e executar políticas de longo prazo para o desenvolvimento da
indústria e da economia como um todo (FREEMAN; SOETE, 2008), formulando políticas
públicas de fomento à inovação, promovendo a diminuição de incertezas e estimulando os
demais agentes que compõem o sistema a investir em inovação tecnológica (VILLELA;
MAGACHO, 2009).
As universidades e institutos de pesquisa são encarregadas criar e disseminar o
conhecimento científico e tecnológico, além de realizar pesquisas, atuando de forma
coordenada com as empresas, com vistas a atingir objetivos previamente propostos,
possibilitando

alcançar

o

desenvolvimento

tecnológico

definido

nos

planos

de

desenvolvimento (MALDANER, 2004).
As empresas por sua vez são responsáveis por captar conhecimento científico e
tecnológico gerado nas universidades e institutos de pesquisa e desenvolver, produzir e
comercializar, ocasionando assim o desenvolvimento (VILLELA; MAGACHO, 2009).
Para tanto, as empresas precisam estar preparadas a produzir o conhecimento
internamente, investindo em centros de pesquisa e desenvolvimento, ou, se necessário,
buscando externamente as informações necessárias para a criação de uma base de geração de
ideias e novos conhecimentos que suportem o processo de inovação (SANTOS; BOTELHO;
SILVA, 2006); as universidades precisam estar dispostas a receber as demandas das
empresas; e o Estado deve estar preparado a investir financeiramente e politicamente nas
empresas, para que haja o progresso.
A capacidade de gerar inovação é determinada em função do nível de articulação entre
os atores que compõem um SNI. No Brasil, foi-se construído uma infraestrutura baixa de
ciência e tecnologia, que, combinada com sua baixa articulação com o setor produtivo,
contribui pouco com seu desempenho econômico. Sendo assim, o SNI brasileiro é
considerado imaturo (VILLELA; MAGACHO, 2009).
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Apesar de existirem leis que incentivam a inovação e o desenvolvimento industrial
como a Lei da Inovação, que entrou em vigor em dezembro de 2004, e a Lei do Bem
(novembro de 2005), a dificuldade de as empresas identificarem suas próprias demandas
ainda permanece. As empresas não investem em pesquisa e desenvolvimento como deveriam,
prejudicando assim o foco de pesquisa dos institutos de pesquisa e universidades.
Dado o exposto, este trabalho visa propor uma ferramenta de gestão para identificação
de demandas tecnológicas em plantas industriais. Essa ferramenta pretende apoiar as
empresas para que, independentemente das relações existentes no SNI, elas possam promover
seu próprio desenvolvimento tecnológico, fornecendo assim orientação para as universidades
e institutos de pesquisa.

1.6

Estrutura do Documento

Esta dissertação é composta por dois artigos e está subdividida em 4 partes. Esta
introdução é a primeira, seguida de dois capítulos, sendo cada um deles relativo a um artigo.
Na parte final estão apresentadas as metaconclusões, decorridas das conclusões dos estudos
apresentados, e as limitações desta dissertação.
No primeiro artigo (submetido à Revista de Gestão e Tecnologia NAVUS – Qualis
B3), o objetivo é conhecer o perfil da pesquisa relacionado a demandas tecnológicas. É feita
uma análise cientométrica com artigos que abordam o tema demandas tecnológicas. Foi
possível identificar os principais autores e instituições que abordam o tema, além de analisar
as principais categorias, palavras-chave, evolução temporal dos artigos publicados, principais
referências citadas e rede de colaboração de instituições, coautoria e palavras-chave.
O segundo artigo (em avaliação por um periódico internacional no momento da
defesa) que compõe esta dissertação tem o objetivo de propor uma metodologia para
identificação de demandas tecnológicas em plantas industriais. Três etapas coordenam este
objetivo: primeiro são identificados e criticados os procedimentos utilizados por diferentes
autores para identificação de demandas tecnológicas; em seguida é feito um esquema com
procedimentos necessários para identificação de demandas tecnológicas em plantas
industriais; é por último os procedimentos são aplicados na Companhia Siderúrgica Nacional,
identificando assim suas demandas tecnológicas.
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2.1

O PERFIL DA PESQUISA ACADÊMICA SOBRE DEMANDA TECNOLÓGICA

Introdução

Muitos são os autores (DESS; PICKEN, 2000; MONE; MCKINLEY; BARKER,
1998; TUSHMAN; O’REILLY, 1996) que estabelecem uma relação positiva entre a
capacidade de inovação e o desempenho das empresas. E nesse contexto, conhecer as
demandas tecnológicas é um fator importante para que as organizações possam fazer um
levantamento das suas necessidades de inovação (BRASIL, 2000; CASTRO, A. M. G., 2002;
CASTRO, A. M. G.; LIMA; FREITAS FILHO, 1999; DAGNINO; DIAS, 2007; DAGNINO;
THOMAS; DAVYT, 1996; DIAS, R.; DAGNINO, 2007; LIMA; RUFFONI; ZAWISLAK,
2000; ZAWISLAK, 1996; ZAWISLAK; DAGNINO, 1997; ZAWISLAK; FRACASSO;
NASCIMENTO, 1998), além de colaborar para a orientação de políticas e linhas de pesquisas
(BRASIL, 2000; DAGNINO; DIAS, 2007; DIAS, R.; DAGNINO, 2007). Para Zawislak
(1996), a demanda traduz a necessidade de mudança (solução e inovação) a ser realizada para
recolocar uma tecnologia ultrapassada em uma nova rotina eficiente. Passos et al. (2002, p. 5)
argumentam que uma demanda tecnológica corresponde à “[...] necessidade de gerar
mudanças em uma determinada tecnologia que, quando defasada, gera problemas”.
A produção científica sobre tais temáticas relacionadas à inovação tem sido bastante
volumosa, tanto em termos de escala quanto de diversidade. Crossan e Apaydin (2010)
chamam a atenção para o fato de que uma busca de publicações acadêmicas, utilizando a
palavra-chave inovação resulta em dezenas de milhares de documentos, mas que estes
apresentam-se fragmentados em enfoques específicos, seja de acordo com o nível de análise
(individual, grupo, firma, indústria, grupo de consumidores, região e nação) seja pelo tipo de
inovação (produto, processo e modelo de negócios). Embora este enfoque restrito permita
uma maior compreensão das facetas específicas da inovação, a fragmentação resultante do
campo impede a visualização das relações entre tais facetas e, em um nível mais profundo,
impede a consolidação do campo.
Esta situação torna-se particularmente crítica, quando dirige-se atenção a contextos
empresariais específicos, como o brasileiro, em que as dimensões de influência na ação
gerencial (como cultura, economia, etc.) são muito diferentes daquelas das nações que
predominam na produção científica. Em relação às demandas tecnológicas, por exemplo,
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Zawislak e Dagnino (1997) destacam a importância da sintonia entre o que se busca em
termos de soluções (demandas) e os que se tem em termos de potencial (oferta).
Pode-se entender a oferta tecnológica como sendo oriunda das atividades de pesquisa
científicas e tecnológicas e a demanda resultado das necessidades das atividades econômicas e
sociais. Esta situação, porém, tem se apresentado truncada nos últimos 40 anos de políticas de
C&T no Brasil (DAGNINO; DIAS, 2007). Segundo esses autores, o esquema ofertista-linear,
copiado dos países desenvolvidos, nunca pôde ser totalmente adotado na realidade brasileira,
causando disfunções sistêmicas fundamentais. Em outras palavras, a oferta parece pesquisar
tópicos de desinteresse da demanda e a demanda parece não sinalizar suas necessidades para a
oferta.
Independentemente da necessidade de efetivas formas econômicas e organizacionais
para vinculação entre oferta e demanda tecnológica, o gargalo principal, no Brasil, parece ser
ideológico, derivado das diferentes visões do problema entre o setor de C&T e o setor
empresarial brasileiros. Os empresários muitas vezes não podem identificar se as soluções
projetadas requerem um trabalho de P&D, de serviços científico-técnicos, ou outro tipo de
colaboração. Quando solicita ajuda ao setor de C&T, é porque não tem forma de resolver o
problema com os recursos internos da empresa, e por outro lado as universidades acreditam
que não devem oferecer soluções para as empresas (BRASIL, 2000).
A fim de elevar este grau de interação faz-se necessário, portanto, conhecer as
demandas tecnológicas existentes. É a partir disto que, dentre outras coisas, poderão ser
reorientadas políticas e linhas de pesquisa, bem como ser levantadas oportunidades de
inovação.
Zawislak, Fracasso e Nascimento (1998) afirmam que é importante que se elaborem
pesquisas voltadas para identificar as necessidades e as potencialidades, para não correr o
risco de ações a partir de julgamentos subjetivos, baseados em experiências pessoais. Por trás
deste processo de identificação de problemas e levantamento de prováveis soluções está o
estabelecimento de novos padrões de interação entre oferta e demanda tecnológica. Este novo
padrão subentende a realização de diferentes atividades que permitam o estabelecimento de
um conjunto robusto relativo ao setor industrial em questão, suas demandas e a oferta
existente (ZAWISLAK; FRACASSO; NASCIMENTO, 1998).
A questão principal que aqui se coloca é que toda esta especificidade contextual
parece ser própria do Brasil (e talvez de algumas outras nações em situações econômicas e
culturais similares) e, por isso, não há, necessariamente, interesse (ou mesmo necessidade)
mundial em pesquisar demandas tecnológicas, como no caso brasileiro. Assim, o objetivo
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deste trabalho é fazer um panorama da produção científica sobre o tema demandas
tecnológicas. Para tanto é feito uma análise cientométrica para quantificar informações sobre
este tema e poder analisar como estão concentradas informações como, autores, citações,
palavras-chave.
É realizada uma análise exploratória sobre o tema demandas tecnológicas em artigos
disponíveis nas bases da Web of Science, em termos de: (a) a evolução de publicações de
artigos com este tema; (b) as categorias exploradas neste campo; (c) a participação de autores,
afiliações e instituições; e (d) conteúdo, envolvendo palavras-chave, citações e referências.
Para a realização deste artigo, foi utilizada a base de dados Web of Science, além dos
softwares Vantage Point, para a limpeza dos dados e UCINET, para a criação das redes.
2.2

Bibliometria e Cientometria

Esta seção faz uma análise de duas metodologias: bibliometria e cientometria. Como a
cientometria é baseada na bibliometria, fez se necessário abordar as duas metodologias.
A bibliometria é considerada como uma das principais ciências métricas de análise de
conteúdo no meio científico (GUEDES; BORSCHIVER, 2005; SPINAK, 1996; VANTI,
2002). Segundo Spinak (1996) e Tague-Sutckiffe (1992) a bibliometria é um estudo de
questões quantitativas da produção, disseminação e uso da informação registrada, que
utilizada métodos matemáticos e estatísticos. Marques (2010, p. 2), explica a bibliometria
como “[...] ferramenta que auxilia as pesquisas existentes entre a ciência da comunicação e
ciência da informação utilizando a comunicação científica”. Caldas e Tinoco (2004 apud
WORMELL, 1998) e Vanti (2002) definem quatro principais tipos de metodologia utilizados
pela bibliometria: análise de citações, análise de cocitações, agrupamento bibliográficos e coword analisys (que é a análise das palavras utilizadas no conjunto de documentos analisados).
Conforme Ferreira, M. P. (2011), a bibliometria é uma técnica de pesquisa que analisa
publicações em livros, relatórios e em periódicos científicos, e tem como objetivo fazer a
quantificação, análise e avaliação da produção intelectual científica (RAMOS-RODRÍGUEZ;
RUÍZ-NAVARRO, 2004).
Guedes e Borschiver (2005) definem três as principais leis empíricas sobre o
comportamento literário na Bibliometria: Lei de Bradford - faz a estimativa dos graus
relativos de relevância e títulos de periódicos em áreas específicas do conhecimento; Lei de
Lotka - faz a estimativa dos graus relativos de relevância de autores em áreas específicas do
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conhecimento e Lei de Zipf - faz a análise conceitual da escrita científica e indexação
automática de artigos científicos.
A cientometria, metodologia utilizada para a análise deste artigo, é amplamente
utilizada para a medição de conhecimento científico (VANTI, 2002). Para Spinak (1996), a
cientometria é uma medição do processo produtivo, e Macias-Chapula (1998) define esta
metodologia como:
[...] o estudo dos aspectos quantitativos da ciência enquanto uma disciplina ou
atividade econômica. A cientometria é um segmento da sociologia da ciência, sendo
aplicada no desenvolvimento de políticas científicas. Envolve estudos quantitativos
das atividades científicas, incluindo a publicação e, portanto, sobrepondo-se à
bibliometria. (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 134-135)

McGrath (1989) apresenta um quadro de tipologia para definição e classificação da
cientometria, e define que os objetos de estudo são disciplinas, assuntos, áreas e campos; as
variáveis são fatores que diferenciam as subdisciplinas (como revistas, autores e documentos);
o método é a análise de conjunto de correspondência; e os objetivos da cientometria são a
identificação de domínios de interesse, ou seja, o local onde os assuntos estão concentrados.
Dessa forma, a cientometria segundo Silva e Blanchi (2001), baseiam-se em aplicar
técnicas numéricas analíticas para estudar a ciência da ciência, enquanto a bibliometria faz o
tratamento e análise estatística da mensuração destes resultados e desenvolvimentos por meio
de diferentes publicações científicas. Algumas possibilidades de aplicação dessas duas
técnicas são: identificação das tendências e do crescimento do conhecimento em uma área,
identificação de revistas e periódicos do núcleo de uma disciplina, previsão da produtividade
de autores individuais, organizações e países, medição do grau de colaboração entre autores,
análise de processos de citação, medição do crescimento de determinadas áreas e o
surgimento de novos temas, dentre outros fatores (VANTI, 2002; KOSTOFF, 1994, 1998).
2.3

Procedimentos Metodológicos

Para a construção deste estudo, adotou-se o procedimento metodológico pontuado em
quatro passos, descritos a seguir. Essa metodologia foi adaptada de Motta e Quintella (2012) e
explorado por Motta, Garcia e Quintella (2014) e Ferreira, M. A., Motta e Quintella (2012).
A extração dos dados foi realizada no dia 01 de julho de 2014. Optou-se pela Web of
Science (WoS), base de dados pertencente à Thonsom Reuters, por ser aquela com a maior
abrangência e cobertura (ANASTASIADIS; ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2009;
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CHEN et al., 2010; THOMPSON; NAHATA, 2012) e por ser de acesso gratuito às
instituições de pesquisa públicas brasileiras (MOTTA; QUINTELLA, 2012)
O critério utilizado para a busca na WoS foi por Tópico, que envolve os campos
Títulos, Resumo e Palavras-chave. O termo de busca utilizado foi: “technolog* needs”. O
símbolo aspas duplas foi utilizado para que os resultados encontrados contivessem somente o
conjunto de palavras escritas juntas e na mesma ordem. E, o símbolo asterisco foi utilizado
para que o resultado considerasse as variações da palavra technology, como por exemplo,
technological ou technologies.
Esta pesquisa considera, então, como a produção científica sobre Demanda
Tecnológica os documentos extraídos na data e com o uso do termo descrito nesta seção, na
base de dados selecionada (WoS). Assim, toda vez que houver citação à produção científica
sobre demanda tecnológica, refere-se a essa extração, nessa base de dados. Essa delimitação é
importante, pois há grande parte da produção científica a respeito da temática que não foi
atingida por esta pesquisa, por causa de tais critérios.
Após a extração dos dados com os critérios descritos, passou-se à limpeza e
organização dos dados de ano de publicação, categorias Web of Science, autoria, instituições
de afiliação, palavras-chave e referências citadas. Para a realização dessa etapa, foi utilizado o
software VantagePoint V.8. Ainda nessa etapa, selecionaram-se apenas os dados referentes a
artigos publicados em periódicos, descartando, assim, os demais registros, como por exemplo,
artigos publicados em eventos. Descartou-se também o ano de 2014, pois que era o ano em
curso no momento da busca.
Então, a produção científica foi analisada, por meio da: (a) quantidade de registros; (b)
categorias criadas pela Web of Science1; (c) quantidade de autores por artigos; (d) quantidade
de autores que publicaram artigos por ano; (e) autores mais citados; (f) instituições de
afiliação dos autores; (g) palavras-chave; (h) rede de coautoria; (i) rede de colaboração de
instituições; (j) rede de palavraschave.
2.4

Apresentação dos Dados e Análises dos Resultados

Detalhados os procedimentos metodológicos, esta sessão descreverá os resultados
obtidos com base na análise cientométrica. Foram encontrados 246 artigos que satisfizeram os
critérios de extração. Com o objetivo de mensurar o número de publicações por ano, a Figura
2.1 mostra que a primeira publicação encontrada com o argumento de busca foi em 1968. Nos
primeiros anos, de 1968 até 1990, o número de publicações é muito baixo, com uma média de
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apenas 0,95 artigo publicado por ano. A partir de 1991, o tema passa a ser mais explorado, e a
média de publicações até 2013 aumenta para 9,73 por ano. O ano de 2014 foi descartado por
ser o ano em curso no período da pesquisa e, portanto, poderia estar incompleto.

Figura 2.1 – Evolução da Publicação de Artigos com o Tema Demandas Tecnológicas
Fonte: Elaborado pelos autores.

Foram encontradas no total, 131 categorias Web of Science, o que é uma evidência de
pulverização das pesquisas, indicando a não consolidação como uma área. As categorias que
mais tem artigo associado são: engenharias aeroespacial, elétrica, eletrônica e química;
gerenciamento; energia e combustíveis; e reabilitação, que totalizam 89 registros, ou seja,
36% do total de registros estão distribuídos dentro das categorias citadas. Os demais registros
estão distribuídos em outras 125 categorias, essa proporção pode ser observada na Figura 2.2.
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Figura 2.2 - Categorias Exploradas no Campo Demandas Tecnológicas
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 2.3 apresenta a quantidade de autores por artigo. Como pode ser observado,
grande parte dos artigos foi escrita sem coautoria, ou seja, por um autor apenas, com um total
de 92 artigos. Sessenta e três artigos foram escritos por 2 autores, 34 por três autores, 22 por
quatro autores e 15 artigos foram publicados por 5 autores. Há 20 artigos que contém mais de
6 autores, sendo que um desses foi escrito por 24 autores. A figura demonstra a baixa
interação entre os autores, já que a maior parte dos artigos foi escrita individualmente.
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Figura 2.3 – Número de Autores X Artigos
Fonte: Elaborado pelos autores

Na Figura 2.4, pode-se observar a evolução da média de autores a cada ano. O ano de
2007 foi aquele com a maior média de autores por artigo, perfazendo pouco mais de 5 autores
em média. Pode ser observada, também, uma tendência de crescimento na quantidade de
autores por artigo.
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Figura 2.4 – Autor X Ano
Fonte: Elaborada pelos autores.

O Quadro 2.1 apresenta os autores com maior quantidade de artigos publicados sobre
o tema em estudo. Nenhum autor publicou mais de dois artigos abordando o tema demandas
tecnológicas. Foram encontrados 648 autores no total, tendo dezessete publicado dois artigos,
e os demais publicaram apenas um, o que indica ser um tema sem fortes referências e a baixa
maturidade da área.
Quadro 2.1 – Autores com Mais de um Registro de Publicação

Registros

Autores

2

Ajibola, O. O.

2

Altenburg, M.

2

Bozell, J. J.

2

Davies, D. K.

2

Ford, J. C.

2

Kim, Y.

2

Krishen, K.

2

Mankins, J. C.

2

Ovalle, W. K.

2

Parette, H. P.

2

Pinder, K. E.

2

Shang, J. S.

2

Stock, S. E.

2

Stoneham, A. M.

2

Taiwo, K. A.

2

Vanbiervliet, A.

2

Wehmeyer, M. L.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação às referências, 4.995 autores foram citados. O Quadro 2.2 apresenta os dez
principais.
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Quadro 2.2 – Autores Referenciados

Autores Referenciados

Registros

Instâncias

1

Braddock, D.

4

4

2

Agarwal, R.

3

3

3

De Gennes, P. G.

3

3

4

Fichten, C. S.

3

4

5

Nelson, R.

3

5

6

Parette, H. P.

3

3

7

Roe, P. L.

3

4

8

Rogers, E. M.

3

3

9

Scherer, M. J.

3

6

10

Smith, A.

3

3

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Quadro 2.2, os registros representam a quantidade de vezes em que cada autor é
referenciado, e as instâncias representam o número de ocorrências das citações em todos os
registros. Braddock é o autor que aparece citado no maior número de registros, totalizando
quatro; e Scherer é o autor com maior número de referências encontradas, totalizando seis.
Parette é o único autor que aparece tanto entre os dez autores com maior número de registros
de publicação, quanto entre os dez autores mais referenciados. Isso pode indicar que o tema
demanda tecnológica baseia-se em conhecimentos desenvolvidos de forma menos específica.
Como pode ser observado na Figura 2.5, as palavras mais comuns são: technology,
information, health, systems, needs e education, o que demonstra maior associação do tema às
áreas de tecnologia, informação e saúde.

Figura 2.5 - Palavras-chave
Fonte: Elaborada pelos autores.
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O Quadro 2.3 apresenta o número de registros por afiliações de autores, que figuram
em três ou mais artigos. Foram encontradas 250 instituições de afiliações dos autores com
interesse no assunto demandas tecnológicas, mas a maioria possui apenas um ou dois autores
afiliados.
Quadro 2.3 – Afiliação dos Autores

Registros

Afiliações dos Autores

8

NASA

4

CALTECH

4

Universidade de Illinois

3

Universidade de Londres UCL

3

Universidade de Arizona

3

Universidade da Califórnia São Francisco

Fonte: Elaborado pelos autores.

Como pode ser observado, as principais instituições cujos autores estão afiliados são:
National Aeronautics and Space Administration (NASA), com oito registros; California
Institute of Technology (CALTECH) e Universidade de Illinois, com quatro registros cada
um; a Universidade de Londres, Universidade de Arizona e Universidade da Califórnia, com
três registros cada uma. Com base nessa análise, é possível estabelecer que os Estados Unidos
são o país que concentram a maior parte das instituições de afiliação dos autores.
Dentre os 246 artigos encontrados, não foram identificadas as instituições de afiliação
dos autores de 74. Conforme apresentado na Figura 2.6, 113 artigos possuem apenas uma
instituição presente no artigo, 37 possuem duas, dez possuem três e quatro possuem cinco
instituições presentes, demonstrando a baixa interação entre as instituições.
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Figura 2.6 – Número de Instituições de Afiliação dos Autores
Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 2.7 ilustra a rede de colaboração de instituições, na qual a densidade é de
0,013. De Nooy, Mrvar e Batagelj (2005) definem a densidade como o número de linhas em
uma rede simples, expresso como uma proporção do número máximo possível de linhas, ou
seja, é a porcentagem de todas as possíveis linhas que se encontram presentes em uma rede.
Assim, de todos os possíveis arcos da rede analisada, apenas 0,13% está presente,
demonstrando ser uma rede de baixa densidade. Considerando o fato de que, quanto maior a
rede, menor tende a ser a densidade, em razão do aumento de possibilidades do número de
linhas, e que o tamanho dessa rede é baixo, evidencia-se o baixo relacionamento entre

instituições.
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Figura 2.7 – Rede de Colaboração de Instituições
Fonte: Elaborada pelos autores.

Ainda analisando a Figura 2.7, a quantidade de colaboração de instituições é
representada pelos nós presentes na rede. Das 250 instituições, 126 não colaboram, estando,
portanto, isoladas e não representadas nessa rede.
A rede de coautoria, apresentada na Figura 2.8, mostra 1.429 de 208.981 laços
possíveis, isto é, pode ser considerada uma rede simples. Os nós da rede de coautoria são
representados de acordo com o número de artigos de cada autor. As arestas estão simbolizadas
de acordo com o número de coautorias entre seus pares, em diferentes artigos. Dos 647
autores, 418 não fazem coautoria; estão, portanto, isolados e não representados nessa rede.

Figura 2.8 – Rede de Coautoria
Fonte: Elaborado pelos autores.

A rede que consta da Figura 2.9 representa as palavras-chave encontradas nos
periódicos pesquisados. Sua densidade é de 0,010, isto é, de todos os possíveis arcos, apenas
0,10% está presente. Do total de 504 palavras-chave, 422 estão isoladas; não fazem, portanto,
ligação com nenhuma outra palavra-chave.
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Figura 2.9 – Rede de Palavras-chave
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 2.10 é a extração detalhada do grupo de palavras-chave de interesse desta
pesquisa. No centro da rede, encontra-se o termo technology needs; dessa maneira, todas as
outras palavras-chave presentes estão conectadas a essa principal.

Figura 2.10 – Rede do Maior Grupo de Palavras-chave
Fonte: Elaborada pelos autores.
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2.5

Conclusão

Considerando que os estudos métricos da informação são importantes instrumentos de
avaliação da produção científica (LÓPEZ et al., 2009), este artigo propôs-se a fazer uma
análise do perfil de pesquisa sobre demandas tecnológicas.
A partir da análise cientométrica do tema demandas tecnológicas feita do período de
1968 a 2013, é possível concluir que existe pouca relação entre os autores que pesquisam
referido tema. O ano de 2010 foi o que obteve mais pesquisas nessa área e, das 131 categorias
Web of Science, as mais pesquisadas são aquelas relacionadas à engenharia. A maioria dos
artigos publicados analisados foi escrito por apenas um autor, e nenhum autor publicou acima
de dois artigos relacionados ao tema demanda tecnológica. Das palavras-chave, o maior
interesse está relacionado à tecnologia. A instituição com maior quantidade de autores
afiliados é a NASA e, em seguida, a CALTECH, demonstrando os Estados Unidos serem o
país com maior interesse no assunto. A análise evidenciou também que existe um autor mais
referenciado com quatro registros: Braddock, D. As três redes apresentadas, Colaboração de
Instituições, Coautoria e Palavras-Chave, apresentaram baixa densidade, ou seja, de todos os
possíveis arcos apenas uma pequena porcentagem está presente em cada rede.
Apesar de pouco consolidada, a análise demonstrou, com base no número de
publicações por ano, que vem crescendo o interesse pelo tema.
A principal limitação deste estudo está relacionada à extração de dados na base Web
of Science, pois não há garantia de que todos os artigos relacionados a demandas tecnológicas
estejam presentes nesse argumento. Outra limitação é que, apesar de a base de dados Web of
Science ter um alto padrão de trabalhos relacionados, existe ainda uma limitação relacionada
ao uso da bibliometria, já que este é apenas um indicador de quantidade e nada diz sobre a
qualidade dos trabalhos pesquisados.
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3

UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
DEMANDAS TECNOLÓGICAS EM PLANTAS INDUSTRIAIS: O CASO
DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN)

3.1

Introdução

A década de 1990 é tratada pelo mainstream da área de gestão da inovação, como o
marco para o início de um período, em que as inovações modificaram radicalmente o cenário
social e econômico mundial. Em termos empresariais, esta mudança tecnológica foi
caracterizada, dentre outras coisas, pela globalização, pela introdução da tecnologia da
informação nos processos produtivos e pelas rápidas transformações dos mercados
consumidores.
Sob o ponto de vista da indústria, exigem-se melhorias constantes nas suas formas de
executar as operações como um todo, tanto em termos de inovações em produtos quanto em
processos de manufatura. No caso da manufatura, segundo Dekkers (2003), estão envolvidas
questões, como as relacionadas: (a) ao gerenciamento estratégico da capacidade; (b) ao
desenvolvimento de novos processos; (c) à identificação de quais processos implantar; (d) à
decisão pelo desenvolvimento interno ou terceirizado dos processos; (e) ao gerenciamento da
cadeia de valor; e (f) à decisão de como aplicar os recursos para alcançar o melhor
desempenho.
Adicionalmente, Dekkers (2003) observa que a falta do desenvolvimento tecnológico
pode resultar em custos totais superiores e aumento dos prazos de entrega, como no caso das
empresas por ele pesquisadas, em que as estimativas iniciais foram excedidas em 30% no caso
dos custos reais de produção e em 50% para o lead-time. Assim, este contexto de
diversificação da demanda cria novas oportunidades para oferta de bens e serviços, cuja
capacidade de responder à demanda determina o sucesso competitivo das empresas.
Entretanto, como afirmam Rébori, Bricker e D’Annunzio (2010), tal relação entre
oferta e demanda destaca a importância da ciência e da tecnologia na obtenção de vantagens
competitivas, para as quais o desenvolvimento de capacidades tecnológicas é resultado de um
processo sistêmico em que os diversos agentes (Academia, Empresa e Governo) interagem no
Sistema Nacional de Inovação (SNI).
Desta forma, apesar das inovações serem fruto do investimento, fundamentalmente
privado (como para aquisição de máquinas e equipamentos e/ou incorporação de intangíveis),
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idealmente, dever-se-ia considerar a política de institucionalização, protagonizada pelo
Estado, que favorecesse a interação entre aqueles que realizam pesquisas científicas e as
empresas. Com isso, seria possível desenvolver mecanismos para explorar as atividades de
P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e incorporar tecnologias tanto pelas empresas quanto
pelas instituições acadêmicas (RÉBORI; BRICKER; D’ANNUNZIO, 2010).
No Brasil, entretanto, esta situação não se realiza. Diferentemente dos países
avançados, onde há maiores investimentos em P&D, as empresas brasileiras muitas vezes
desconhecem suas reais demandas e as instituições de pesquisa não são apropriadamente
orientadas. Ou seja, a oferta pesquisa tópicos de desinteresse da demanda, e a demanda parece
não sinalizar suas necessidades para a oferta (DAGNINO; DIAS, 2007).
Observa-se, então, um contexto contraditório para a gestão da tecnologia e da
inovação em indústrias sediadas nos países com SNI imaturos (ALBUQUERQUE, E. M.,
2003). Por um lado, a necessidade de interação com a academia para prospectar o
desenvolvimento tecnológico capaz de atender às pressões das forças competitivas globais.
De outro lado, a falta de eficácia das políticas de institucionalização para o favorecimento da
interação entre os diferentes agentes nos SNI como o do Brasil.
Neste sentido, o presente artigo propõe um procedimento metodológico para
identificação de demandas tecnológicas, aplicando-o ao caso da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN). A escolha da CSN se deu por causa da sua importância estratégica para o
Brasil e por já ter sido foco de diversos estudos (BAZZO, 2010; CASTRO, E. C.;
FIGUEIREDO, 2005; FAGUNDES et al., 2014; KIRST; PINTO, 2014; PINTO et al., 2015)
na área de gestão da tecnologia.
Para a consecução do seu objetivo, este artigo está estruturado em seis partes, sendo
esta introdução a primeira. A segunda parte desenvolve a revisão de literatura sobre Demanda
Tecnológica. Na sequência é apresentada a proposta metodológica e uma breve descrição do
caso, seguido dos procedimentos metodológicos desta pesquisa e da discussão dos dados,
para, finalmente, serem abordadas as considerações finais.

3.2

Quadro Teórico de Referência

Nesta seção será apresentado o referencial teórico deste artigo. Primeiramente são
apresentados os conceitos de demandas tecnológicas, a relação com a oferta e a importância
da identificação de demandas tecnológicas para a competitividade das empresas. Na
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sequência, faz-se um levantamento das metodologias empregadas em diversos estudos que
empreenderam procedimentos para identificação de demandas tecnológicas.

3.2.1 Demandas Tecnológicas

Para Rébori, Bricker e D’Annunzio (2010), no que diz respeito a desenvolvimento e
transferência de tecnologia, as inter-relações entre o meio acadêmico e empresarial podem ser
gerenciadas, basicamente, de acordo com dois modelos genéricos: o modelo de oferta ou o
modelo da demanda.
O modelo da oferta (RÉBORI; BRICKER; D’ANNUNZIO, 2010) ou modelo ofertista
linear (DAGNINO; DIAS, 2007) se baseia no princípio de que o pesquisador e/ou a
instituição acadêmica é capaz de identificar a necessidade de conhecimento para o sistema
produtivo, de forma a elaborar projetos de pesquisa e desenvolvimento relevantes para as
empresas. Assim, estas últimas teriam à sua disposição um estoque de conhecimentos
científicos e tecnológicos suficiente para o desenvolvimento de inovações em produtos e/ou
processos que resolveriam seus problemas. A ideia fundamental deste modelo é que a
produção científica leva ao desenvolvimento tecnológico, que por sua vez leva à inovação
industrial. Por este motivo, o modelo é considerado linear.
O problema do modelo da oferta é que, na prática, em países cujo SNI é imaturo os
esforços de pesquisa da academia não são, necessariamente, destinados a resolver problemas
reais e prioritários do sistema produtivo empresarial. Cabe destacar que não se defende aqui a
ideia de que a academia deve servir exclusivamente ao sistema empresarial. Certamente há
muito o que se pesquisar, nas áreas de economia e administração, além dos problemas
empresariais. Entretanto, o que Rébori, Bricker e D’Annunzio (2010) observam é a ineficácia
do modelo da oferta em alguns casos específicos.
Dagnino e Dias (2007), por exemplo afirmam que o modelo da oferta nunca pôde ser
totalmente adotado na realidade brasileira, causando disfunções sistêmicas fundamentais. No
Brasil, além da necessidade de efetivas formas econômicas e organizacionais para vinculação
entre oferta e demanda tecnológica, o gargalo principal parece ser ideológico, derivado das
diferentes visões do problema entre o setor de C&T e o setor empresarial (BRASIL, 2000).
Em geral, os empresários têm pouca informação sobre as possibilidades de apoio para
a solução de seus problemas, por meio da articulação com o setor acadêmico. Por outro lado,
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muitos pesquisadores consideram a relação com o setor empresarial como uma interferência
no seu trabalho científico (BRASIL, 2000).
Já o modelo de demanda assume um enfoque não linear de inovação, em que a geração
e a difusão do conhecimento requer a interação dos agentes de um SNI, com o objetivo de
favorecer a competitividade tecnológica. Este modelo fundamenta-se na ideia que a produção
de conhecimento não é exclusividade da academia, mas um amplo fenômeno social, no qual
não há fronteiras entre instituições de C&T e Indústria (RÉBORI; BRICKER;
D’ANNUNZIO, 2010). Tem-se assim, que as demandas tecnológicas passam a assumir papel
fundamental no desenvolvimento tecnológico.
Conceitualmente, para Lima, Ruffoni e Zawislak (2000), demanda tecnológica
corresponde a necessidade de gerar mudanças em uma determinada tecnologia existente que,
quando defasada, gera problemas. A Figura 3.1 ilustra a relação entre demanda, tecnologia e
problema.

Figura 3.1 - Relação “Tecnologia-Problema-Demanda Tecnológica”
Fonte: Adaptado de Zawislak e Dagnino (1997, p. 2).

Observa-se que, quando determinada tecnologia utilizada rotineiramente começa a
gerar empecilhos à inovação de produtos ou de processos produtivos, surge a necessidade de
atualizá-la, gerando uma nova demanda tecnológica (busca de soluções para o problema). A
partir dessas demandas, é possível proceder o desenvolvimento tecnológico que soluciona o
problema e, com isso estabelecer uma nova rotina eficiente de funcionamento.
Considerando que as operações produtivas, realizadas no âmbito das empresas,
subentendem a existência de uma rotina eficiente, é nos momentos em que existe um
afastamento desta rotina que ocorrem problemas. De acordo com Zawislak e Dagnino (1997),
a existência destes problemas implica nas demandas tecnológicas, ou seja, novas tecnologias
para suprir as cadeias produtivas com os recursos intangíveis de conhecimentos e
competências.
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De forma semelhante, para Castro, A. M. G. (1998) demandas tecnológicas
representam necessidades de conhecimentos e tecnologias que visam reduzir o impacto de
limitações identificadas nos componentes da cadeia produtiva, para a melhoria da qualidade
de seus produtos, eficiência produtiva, competitividade, sustentabilidade e equidade de
benefícios entre os seus componentes.
Dessa forma, demandas tecnológicas podem ser entendidas como o resultado das
necessidades das atividades econômicas, e esta possui forte relação com oferta tecnológica,
que é oriunda das atividades de pesquisas científicas e tecnológicas (ZAWISLAK;
DAGNINO, 1997).

3.2.2 Metodologias de identificação de demandas tecnológicas

Há alguns autores que realizaram pesquisas com o objetivo de identificar demandas
tecnológicas, aplicando metodologias a diferentes objetos, como: os setores eletro-eletrônico,
químico e agro-industrial (ZAWISLAK; DAGNINO, 1997); empresas de autopeças
(ZAWISLAK; FRACASSO; NASCIMENTO, 1998); cadeias automotivas (PASSOS, 2002;
RUFFONI et al., 1999); empresas de pequeno e médio porte (OPRIME; CARNEVAROLO;
FARIA, 1999); produção de óleo e palmito (TAIWO et al., 2000); cadeias produtivas no
agronegócio (CASTRO, A. M. G., 2001); empresas do complexo químico, petroquímico,
petróleo e gás natural (DIAS, C. et al., 2003); cadeias produtivas (CASTRO, A. M. G.;
LIMA; CARVALHO, 1999); sistema produtivo de madeiras para móveis (SANTOS et al.,
2001); mudança climática (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM [UNDP],
2009); setor de pesquisa e desenvolvimento das organizações (MANKINS, 2009); demanda
de energia em países em desenvolvimento (KARAKOSTA; ASKOUNIS, 2010); suinocultura
(MARTINS, F. M. et al., 2010); cadeia produtiva do café (ROMANIELLO; REZENDE,
2011); parque tecnológico (DAMIÃO; SCHIRRMEISTER; ZOIAIN, 2012), natação (RIDE
et al., 2013) e empresas de uma forma geral (MARTINS, F.; ANDRADE; VILELA, 2012).
O Quadro 3.1 elenca os diferentes procedimentos adotados por cada um desses estudos
para coleta de dados.
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Quadro 3.1 – Síntese dos Procedimentos Adotados para Identificação de Demandas
Tecnológicas

PROCEDIMENTOS

DOCUMENTO
Oprime, Carnevarolo e Faria (1999).
Taiwo et al. (2000).
Passos (2002).

Levantamento por questionário
Dias, C. et al. (2003).
Damião, Schirrmeister e Zouain (2012).
Martins, F., Andrade e Vilela (2012).
Zawislak e Dagnino (1997).
Zawislak, Fracasso e Nascimento (1998).
Grupo focal

Ruffoni et al. (1999).
Santos et al. (2001).
Ride et al. (2013).
Castro, A. M. G. (2001).

Método Delphi
Castro, A. M. G., Lima e Carvalho (1999).
United Nations Development Program (UNDP, 2009).
Mankins (2009).
Outros

Karakosta e Askounis (2010).
Martins, F. M. et al. (2010).
Romaniello e Rezende (2011).

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa.

Como pode ser observado, os procedimentos de coleta de dados mais frequentes
utilizadas pelos autores foram: (a) método Delphi, (b) levantamento por questionário e (c)
grupos focais.
O método Delphi visa estimar a possibilidade e o impacto de eventos futuros e incertos
através da aplicação de questionários a especialistas. Para Grisi e Britto (2004), três premissas
direcionam esse método: garantir o anonimato, representação estatística dos resultados das
questões e feedback das respostas para reavaliação nas rodadas subsequentes. Duas vantagens
desse método são: a garantia do anonimato e a possibilidade de mudança de opinião sem que
isso leve a um constrangimento do especialista. Apesar disso, esta metodologia proporciona a
possibilidade de forçar o consenso indevidamente e exige um maior tempo para a realização
do processo completo.
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O levantamento por questionário é um conjunto de perguntas ao qual os participantes
do processo leem e respondem sem a presença de um entrevistador. Segundo Gil (1999), essa
técnica tem o objetivo de conhecer opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas, dentre outros. Apesar de ser uma técnica relativamente simples,
composta por questões objetivas que possibilita uma maior liberdade em função do
anonimato, esta não é a mais propícia para aplicação em indústrias, pois nela existe o risco de
os participantes não responderem a todas as perguntas, e o participante é convocado a emitir
opiniões sobre assuntos que talvez nunca tenha refletido anteriormente.
Já o grupo focal é um procedimento que tem como objetivo reunir especialistas para
discutirem e trocarem experiências sobre determinado assunto, sugerido pelo moderador do
grupo. Para Kitzinger (2000) esta técnica funciona como forma de entrevistas em grupos,
baseada na comunicação e na interação. Esta é uma técnica que depende da seleção criteriosa
de participantes e existe o risco de que as discussões sejam desviadas ou dominadas por
apenas um participante. Porém, essas desvantagens podem ser controladas pelo moderador e
além disso, esta técnica é eficiente para que as informações sejam obtidas a curto prazo e
permite que o moderador explore perguntas não previstas, proporcionando uma interação
maior entre os participantes.
A partir das características, vantagens e desvantagens apresentadas para os diferentes
procedimentos de coleta de dados utilizados pelos diversos autores que realizaram pesquisas
para identificação de demandas tecnológicas, considera-se que grupo focal é o mais
apropriado para aplicação em plantas indústrias.
3.3

Proposta Metodológica

Nesta seção, materializa-se o objetivo do presente artigo, descrevendo a proposta de
procedimento metodológico para identificação de demandas tecnológicas em plantas
industriais. Tal proposta é baseada na lógica do modelo de demanda, descrito na seção que
abordou o referencial teórico. Entretanto, como afirmam Rébori, Bricker e D’Annunzio
(2010) o modelo de demanda é um sistema de gestão da relação entre academia e indústria,
que ainda envolve, além desses dois agentes, o governo. Assim, a proposta aqui apresentada
adapta as premissas do modelo de demanda a uma ferramenta de gestão capaz de trazer para o
ambiente da indústria a responsabilidade da articulação desta com as instituições acadêmicas.
Neste contexto de gestão, é importante, então, estabelecer uma etapa anterior à de
levantamento, com a finalidade de identificar prioridades, devido a questões relacionadas,
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principalmente, a orçamento e prazo. Desta forma, a proposta metodológica para identificação
de demandas tecnológicas em plantas industriais, ilustrada na Figura 3.2, está dividida em
duas etapas, sendo a primeira de diagnóstico e a segunda de levantamento.

Figura 3.2 - Proposta Metodológica para Identificação de Demandas Tecnológicas em Plantas
Industriais
Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa.

O diagnóstico patentométrico é uma etapa necessária para a definição da área
prioritária da empresa, na qual serão identificadas as demandas. Segundo Chang, Wu e Leo
(2010), a patentometria é um procedimento que permite transferir dados constantes nos
documentos de patentes em informação sistemática e valiosa. Ou seja, a partir das patentes
são extraídas informações que possibilitam fazer uma análise do desenvolvimento tecnológico
de organizações. Nos casos em que a empresa não tenha depósitos de patentes, ou que tenha
um baixo quantitativo de depósitos (que não justifique uma análise métrica), sugere-se,
alternativamente, a aplicação de um método Delphi (CASTRO, A. M. G.; LIMA; FREITAS
FILHO, 1999).
A extração dos dados deve ser feita em uma base de patentes. No caso da CSN foi
utilizado o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Em seguida, essas patentes
são

classificadas,

sendo

separadas

conforme:

campos

tecnológicos,

Classificação

Internacional de Patentes e com a relação das mesmas com as gerências/áreas da indústria.
A segunda etapa consiste no levantamento das demandas tecnológicas a partir dos
grupos focais com especialistas, seguindo os procedimentos adotados por Zawislak e Dagnino
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(1997). Por proporcionar a coleta de informações a partir da interação grupal de especialistas
da área analisada, promovendo a exploração de diferentes pontos de vista, este procedimento
foi escolhido como a mais propício para a realização deste trabalho.
Os procedimentos para a realização dos grupos focais preveem a formação de grupos
de especialistas da área consultada (geralmente de seis a doze pessoas) e um moderador. Os
participantes são escolhidos a partir de um determinado grupo cujas ideias e opiniões são do
interesse da pesquisa e o moderador assume uma posição de facilitador do processo de
discussão. Os especialistas devem responder a seguinte questão Quais são os problemas
tecnológicos da sua área?. As respostas são classificadas de acordo com sua similaridade,
formando grupos, ou nuvens de problemas, que recebem títulos pelos participantes, conforme
fotografia localizada no Apêndice A.
Em seguida, as demandas identificadas são classificadas de acordo com a
governabilidade, urgência de solução e com o prazo para serem solucionadas. Conforme
Zawislak e Dagnino (1997) a governabilidade é entendida como a capacidade de gerenciar as
situações para solucionar problemas e será classificado como sendo total, parcial ou nulo. A
urgência identifica os problemas de acordo com sua relevância para as operações e foram
classificadas como alta, média e baixa. E o prazo categoriza os problemas de acordo com a
necessidade de tempo para solução, classificando-os em curto, médio ou longo prazo. As
demandas de curto prazo são as que levam até dois anos para serem solucionadas, as de médio
prazo podem levar de dois até cinco anos, já as demandas de longo prazo são as que levariam
mais de cinco anos para serem solucionadas.
3.4

Descrição do Caso

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi escolhida para testar a proposta
metodológica apresentada neste artigo. Fundada em 9 de abril de 1941, a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) é considerada uma das maiores indústrias siderúrgicas do mundo.
Atualmente, além da siderurgia, ela atua também em outros quatro ramos: mineração,
logística, cimentos e energia.
Estruturalmente, a CSN siderurgia, mais especificamente a Usina Presidente Vargas
(planta industrial que é o foco desta aplicação), situada em Volta Redonda, possui seis
gerências produtivas, a saber: Gerência Geral de Redutores (GGRE), Gerência Geral de Alto
Forno (GGAF), Gerência Geral da Metalurgia do Aço (GGMA), Gerência Geral de
Laminados a Quente (GGLQ), Gerência Geral de Galvanizados (GGGL) e Gerência Geral de
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Folhas Metálicas (GGFM). Além das seis gerências produtivas descritas acima, a unidade
possui outras sete que dão apoio a produção.
A Gerência Geral de Redutores coordena a primeira fase do processo, onde as
matérias-primas são processadas para serem transformadas no insumo básico da siderurgia:
coque e sinter. As principais matérias-primas utilizadas para a produção do aço são o minério
de ferro, carvão mineral e os fundentes (calcário e dolomita).
A etapa seguinte é coordenada pela Gerencia Geral de Alto Forno, que transforma as
matérias-primas em ferro gusa líquido a partir da injeção de ar quente. Na sequência, o ferro
gusa se transforma em aço líquido sob a supervisão da Gerência Geral da Metalurgia do Aço.
Este processo é realizado a partir de dois processos: a metalurgia primária, realizada
nos conversores, e a metalurgia secundária, que pode ocorrer em quatro equipamentos: na
própria Metalurgia de Panela dos Conversores, nas Estações de Borbulhamento (EBs), no
desgaseificador a vácuo, denominado Ruhsrstahl Heraeus (RH) ou no Forno Panela (FP).
O RH é responsável pela redução do teor de carbono e pela remoção de impurezas do
aço, como hidrogênio e nitrogênio. Ele é composto por um vaso cilíndrico com 2 dois tubos
ou pernas na parte inferior, revestidos de refratários, por onde o aço circula sob vácuo, até
atingir a composição química desejada. O FP é o principal processo para aços com elevadas
adições de elementos de liga, pois, há o aquecimento do banho através de eletrodos, para
adição de elementos de liga. O EB é o processo onde há adição de ligas em fio e sopro de
argônio por lança refratária para homogeneização da composição química e térmica.
Após a metalurgia secundária, o aço líquido passa pelas máquinas de corrida contínua
e se transforma em placa. Esta é a última etapa da Metalurgia do Aço. As máquinas de
lingotamento solidificam o aço líquido num processo de resfriamento e as placas produzidas
são cortadas no comprimento desejado.
Em seguida a geração das placas, estas ficam sob a responsabilidade da Gerência
Geral de Laminados a Quente, e esta pode ser a última etapa do processo dependendo do
pedido do cliente. O processo de laminação consiste em transformar as placas de aço em
bobinas.
Finalmente, as bobinas podem passar por outros dois processos: zincagem na Gerencia
Geral de Galvanizados ou estanhagem na Gerencia Geral de Folhas Metálicas. O zinco
protege o aço para que este não enferruje e é utilizado principalmente pela indústria
automobilística, linha branca e construção civil e o estanho é próprio para latas de alimentos
principalmente, pois não há reação entre eles.

43

3.5

Apresentação dos Dados

Nesta seção serão apresentados primeiramente os resultados do diagnóstico
patentométrico feito na CSN, identificando a área prioritária a partir da relação dos depósitos
de patentes com as gerências, seus campos tecnológicos e suas Classificação Internacional de
Patentes (CIP). Em seguida, será apresentado o levantamento as demandas tecnológicas da
área prioritária identificada no diagnóstico patentométrico.

3.5.1 Diagnóstico patentométrico

Os dados de patente da Companhia Siderúrgica Nacional foram extraídos no dia 29 de
março de 2015, da base do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Como
argumento de busca, utilizou-se o termo COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, no
campo Nome do Depositante.
Apesar de ser um grande complexo industrial que vai além da siderurgia, neste
trabalho optou-se por fazer a análise apenas das patentes relacionadas à planta da Usina
Presidente Vargas (UPV), localizada na cidade de Volta Redonda/RJ. As patentes puderam
ser identificadas como sendo pertencentes à UPV devido a seus procedimentos e finalidades
dos produtos, já que esta é a única planta da CSN que transforma a matéria-prima em aço.
Foram identificados 345 depósitos de patente ou modelo de utilidade, sendo que
dentre estes, duas pertenciam à CSN Cimentos, outras duas à CSN Paraná e duas estavam sem
o documento de patente completo. Estas seis patentes foram excluídas da análise, restando
339 documentos. Para a limpeza e organização dos dados extraídos foi utilizado o software
VantagePoint v.7, que foi útil para eliminar dados inconsistentes e padronizar as informações.
As patentes foram analisadas a partir do seu título e descrição. Assim, procedeu-se a
classificação, conforme o processo produtivo ao qual as mesmas se relacionavam dentro das
gerências gerais existentes na CSN. Dos 339 depósitos analisados, 246 estão associados a
alguma gerência produtiva, 54 a gerências de apoio e 39 poderiam estar associadas a mais de
uma gerência.
A Figura 3.3 representa a análise estratificada das 246 patentes da produção
classificadas de acordo com as Gerências Gerais da CSN.
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Figura 3.3 – Patentes da CSN Classificadas de Acordo com as Gerências Gerais da UPV
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa.

Como pode-se observar, a Gerência Geral da Metalurgia do Aço (GGMA) é a que
contempla a maioria dos depósitos de patentes (79) relacionadas à manufatura na CSN.
Assim, de acordo com a proposta metodológica, optou-se por desenvolver a identificação das
demandas tecnológicas, prioritariamente nesta área.
Desta forma, o diagnóstico patentométrico foi realizado com os 79 depósitos
associados à GGMA. Utilizou-se a Classificação Internacional de Patentes (CIP) para esta
empreitada e, como duas patentes não apresentavam o código CIP, estas foram excluídas do
processo analítico, restando assim 77 documentos.
A CIP é composta por uma combinação de letras e números, sendo que a primeira letra
representa a seção à qual o depósito está vinculado, seguida de dois números que representam
a classe, mais uma letra representando a sub-classe. No final existem ainda mais quatro
números, sendo que os dois primeiros representam o grupo e os dois últimos os subgrupos.
Desta forma, são considerados 8 setores principais (Necessidades Humanas; Operações de
Processamento, Transporte; Química e Metalurgia; Têxteis e Papel; Construções Fixas;
Engenharia Mecânica/Iluminação/Aquecimento; Física; e Eletricidade) e cerca de 70.000
(setenta mil) subdivisões (ARMOND-DE-MELO, 2012).
Para esta análise, os dados foram agrupados de acordo com os campos tecnológicos
propostos pela Tabela de Concordância IPC-Tecnologia da OMPI (Organização Mundial da
Propriedade Intelectual). Assim, observa-se na Figura 3.4, uma quantidade muito maior para o
campo de Materiais, Metalurgia, correspondendo a 58% dos registros. Esse fator é explicado
devido ao ramo da empresa e ao processo da GGMA, que é a produção de placas de aço.
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Figura 3.4 – Representação Relativa do Campo Tecnológico dos Depósitos de Pedido de
Patente ou Modelo de Utilidade da GGMA
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa.

A Figura 3.5 representa em quais CIPs estão alocadas as patentes da GGMA. Como
pode ser observado, o código B22D é o que mais tem patentes depositadas com 28% do total,
seguido do código C04B, com 13% e do código C21C, com 12%.

B22D
C04B
28%

30%

C21C
B23K
G01N

3%
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5%
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G01B
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Outros

Figura 3.5 - Classificação das Patentes Conforme Código CIP
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa.
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Conforme representado no Quadro 3.2, as classificações dos depósitos de patente da
GGMA conforme os quatro primeiros dígitos do código CIP mais frequentes são sete e estão
descritos abaixo em ordem decrescente:
Quadro 3.2 – Descrição dos Códigos CIP, com Base nos Quatro Primeiros Dígitos, Mais
Frequentes Relacionados à GGMA

Código

Descrição

B22D

Vazamento de metais; vazamento de outras substâncias pelos mesmos processos ou dispositivos.

C04B

Cal; magnésia; escória; cimentos; suas composições; pedra artificial; cerâmica; refratários;
tratamento da pedra natural.

C21C

Processamento de ferro gusa, p. ex. refino, manufatura de ferro trabalhado ou de aço; tratamento de
ligas ferrosas em estado de fusão.

B23K

Soldagem branca ou dessoldagem; soldagem; revestimento ou chapeamento por soldagem; corte
pela aplicação localizada de calor, p. ex. corte por chama; usinagem por raio laser.

G01N

Investigação ou análise dos materiais pela determinação de suas propriedades químicas ou físicas.

F27D

Detalhes ou acessórios de fornalhas, fornos, estufas ou retortas, desde que sejam comuns a mais de
um tipo de forno.

G01B

Medição de comprimentos, espessuras ou outras dimensões lineares semelhantes; medição de
ângulos; medição de áreas; medição de irregularidades de superfícies ou contornos.

Fonte: Elaborado pelos autores com base no site do INPI.

Assim, por meio do diagnóstico patentométrico, foi possível identificar que a GGMA
é a área da UPV prioritária para o levantamento das demandas tecnológicas da CSN e que os
processos relacionados à aciaria são aqueles que tem o principal foco de desenvolvimento
tecnológico na UPV, ao longo de sua história, a partir da análise dos depósitos de patente.

3.5.2 Levantamento

Nesta seção, serão apresentadas as demandas tecnológicas identificadas e como elas se
classificam em termos de governabilidade e tempo.

3.5.2.1 Identificação das Demandas Tecnológicas da CSN

Para a identificação das demandas tecnológicas na Companhia Siderúrgica Nacional,
foi realizado no dia 13 de agosto de 2015 um grupo focal com 7 especialistas da aciaria da
CSN. Segundo Ruffoni et al. (1999), para a formação do grupo de especialistas é necessário
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que sejam escolhidos participantes que tenham contato direto com a tecnologia da empresa ou
área analisada (processos, produtos e técnicas gerencias) e seus problemas, para que a
discussão não seja desviada para problemas fora do escopo de análise.
Seguindo os procedimentos descritos na Proposta Metodológica, os especialistas
ofereceram 6 respostas à seguinte questão: Quais são os problemas tecnológicos na
aciaria?. As respostas foram registradas em tarjetas de cores diferentes, que indicavam a
urgência dos problemas. Assim, cada especialista registrou duas respostas para cada nível de
urgência.
Os cartões com as respostas dos participantes foram colocados em um quadro e
agrupados (pelos próprios especialistas) de acordo com similaridade temática entre eles,
gerando nuvens de problemas. Logo após, essas nuvens receberam títulos dados pelos
participantes. Conforme observado no Quadro 3.3, foram encontradas 11 nuvens de
problemas.

Quadro 3.3: Problemas Tecnológicos da CSN
Nuvens
Falta de Capacitação
Operacional

Problemas
Rotatividade e falta de preparo dos operadores.
Não capacitação da mão-de-obra associada ao elevado turnover.
Falha no treinamento da mão-de-obra operacional.
Falta de treinamento dos operadores para a melhoraria da qualidade do aço.
Treinamentos (necessidade de padrinhos novos).

Falta de Capacitação dos
Staff's

Falta de investimento em treinamento.
Treinamento para que os engenheiros adquiram novos conhecimentos. O
conhecimento não é passado.
Falta de treinamentos externos para engenheiros
Intercâmbio tecnológico para área técnica (assistência técnica)

Equipamento da
Dessulfuração
Desatualizado

Baixa capacidade de dessulfuração da panela.

Redução da Qualidade
das Matérias-Primas

Alterações na matéria-prima (enxofre e silício)

Falta de Manutenção dos
Equipamentos de Forma
Eficaz

Equipamentos com grande tempo de uso e pouca manutenção

Falta dessulfuração de gusa em panela para a produção de aço baixo S.
Desatualização da dessulfuração de panela.

Alto silício do gusa.

Queda de performance dos equipamentos
Desatualização da máquina de injeção de fio nas estações de borbulhamento e
forno panela.
Sistema de captação de pó no forno panela

Priorização do Volume de
Produção

Supervisores somente com foco em produção
Valorização da produção em detrimento de qualidade

48

Falta de Expertise
Técnica/Operacional
para Rota RH

Falta de conhecimento do processo para produção de aço super IF.
Desenvolvimento do processo de produção de aço elétrica de alta eficiência.
Falta coifa na MIA-RH para melhorar qualidade nos aços com CaSi.
Aumento do nível de aço especial.
Conhecimento do processo e manutenção do RH.

Ausência de Valores PróInovação

Falta de cultura de gestão do conhecimento.

Contexto Socioeconômico
e Cultural

Mudança no nível de instrução dos operadores.

Ambiente não propício a inovação.

Mudança do perfil da mão-de-obra.
Falta de mão-de-obra para operar os equipamentos.

Falha de Gestão dos
Recursos Humanos

Operadores com baixa motivação.

Falta de Investimento em
Novos Equipamentos

Burocracia para aprovar projetos.

Falta de avaliação de desempenho pessoal.

Produção de dual phase. Falta de silo no vazamento.

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa.

A análise das nuvens de problemas apresentadas no Quadro 3.3, permite a
identificação de cinco principais demandas tecnológicas, relacionadas a: (a) capacitação de
recursos humanos; (b) atualização dos equipamentos; (c) matéria-prima; (d) estratégia
organizacional; e (e) o contexto brasileiro.
Os problemas mais recorrentes são relacionados a falta de capacitação de recursos
humanos (que envolve os problemas definidos como Falta de Capacitação Operacional, Falta
de Capacitação dos Staff's e Falta de Expertise Técnica/Operacional para Rota RH). Segundo
a Confederação Nacional da Indústria (2015), este é um problema que vem afetando empresas
brasileiras de todos os portes. Para os especialistas que participaram do grupo focal, a falta de
capacitação operacional advém de dois principais problemas: do elevado turnover que a CSN
vem enfrentando e da falta de treinamento.
O turnover é a saída voluntária dos colaboradores da organização e constitui a fase em
que os colaboradores desenvolvem um conjunto de ações que visam criar determinado
afastamento físico ou psicológico em relação à organização para qual trabalham (ROSSE;
HULIN, 1985). Para Mobley (1982), consequências negativas como custos diretos
relacionados ao recrutamento, contratação e formação de novos colaboradores e perda de
produtividade durante o processo de substituição são fatores que afetam diretamente a
organização em consequência do turnover.
Outra demanda, identificada pela análise dos problemas indicados pelos especialistas,
está relacionada à atualização dos equipamentos (envolvendo as nuvens Equipamento da
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Dessulfuração Desatualizado, Falta de Manutenção dos Equipamentos de Forma Eficaz e
Falta de Investimento em Novos Equipamentos). Por ser uma planta antiga, seus
equipamentos já não são atuais e a falta de manutenção reforça as possibilidades de falhas e
desgaste dos equipamentos. Conforme relatado pelos especialistas, essa desatualização pode
ser identificada quando a operacionalização de alguns equipamentos da CSN é comparada
com a de outras empresas do mesmo ramo.
Uma terceira demanda é a relacionada a matérias-primas (Redução da Qualidade das
Matérias-Primas), que impacta diretamente no processo de produção e na qualidade do
produto final da CSN.
Algumas demandas foram relacionadas às definições de estratégias organizacionais,
como aquelas associadas aos problemas de Priorização do Volume de Produção, Ausência de
Valores Pró-Inovação e Falha de Gestão dos Recursos Humanos. Essas são demandas que
exigem maior clareza a respeito do posicionamento da empresa frente à concorrência. E por
fim, o contexto socioeconômico e cultural, foi identificado como uma demanda relativa ao
contexto brasileiro.

3.5.2.2 Classificação dos Problemas Tecnológicos: Urgência, Prazo, Governabilidade

Nesta seção, são apresentados os problemas classificados em função da urgência, da
governabilidade da empresa e do prazo para solução. O Quadro 3.4 lista os problemas, de
acordo com a urgência:
Quadro 3.4 – Urgência dos Problemas Tecnológicos Detectados

Urgência
Alta

Nuvens de Problemas
Falta de Capacitação Operacional
Equipamento da Dessulfuração Desatualizado
Redução da Qualidade das Matérias-Primas
Falta de Manutenção dos Equipamentos de Forma Eficaz
Contexto Socioeconômico e Cultural

Média

Priorização do Volume de Produção
Falta de Expertise Tecnica/Operacional para Rota RH
Ausência de Valores Pró-Inovação
Falha de Gestão dos Recursos Humanos
Falta de Investimento em Novos Equipamentos

Baixa

Falta de Capacitação dos Staff's
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Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa.

É possível observar no Quadro 3.4 que, das 11 nuvens de problemas, cinco foram
classificadas como de alta urgência, outras cinco como de média urgência e apenas uma como
de baixa urgência. Esses dados serão cruzados com as variáveis governabilidade e prazo, mas
antes o Quadro 3.5 apresenta uma matriz que relaciona essas variáveis.

Quadro 3.5 - Governabilidade e Prazo dos Problemas Tecnológicos Detectados

GOVERNABILIDADE
Total
1. Priorização do Volume de
Produção

Médio Prazo

1. Falta de Capacitação
Operacional;
2. Equipamento da
Dessulfuração
Desatualizado;
3. Falta de Manutenção
dos Equipamentos de
Forma Eficaz;
4. Falta de Expertise
Técnica/Operacional para
Rota RH.

Longo Prazo

1. Falta de Capacitação dos
Engenheiros;
2. Ausência de Valores PróInovação;
3. Falha de Gestão dos
Recursos Humanos.

PRAZO

Curto Prazo

Parcial

1. Redução da Qualidade
das Matérias-Primas;
2. Falta de Investimento em
Novos Equipamentos.

Nula

1. Contexto
Socioeconômico e
Cultural.

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa.

Conforme apresentado no Quadro 3.5, pode-se observar que a priorização do volume
de produção é o único grupo de problemas de curto prazo, em que há total governabilidade da
empresa. Existem quatro nuvens em que há total governabilidade e médio prazo para solução,
sendo elas: (a) falta de capacitação operacional, (b) equipamento da dessulfuração
desatualizado, (c) falta de manutenção dos equipamentos de forma eficaz e a (d) falta de
expertise técnica/operacional para Rota RH. Estes problemas, apesar de dependerem apenas
da organização, levam um tempo maior para solução.
A maior parte dos grupos de problemas detectados pelos especialistas necessita de um
tempo maior de solução. A falta de capacitação dos engenheiros, a ausência de valores pró-
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inovação e a falha de gestão dos recursos humanos, são problemas para os quais a CSN tem
total governabilidade. Para a redução da qualidade das matérias-primas e a falta de
investimento em novos equipamentos a CSN tem média governabilidade e, por fim, não está
sob a governabilidade da CSN, os problemas relacionados ao contexto socioeconômico e
cultural.
No Quadro 3.5, os itens grifados são os classificados como de alta urgência. Observase que não há nenhum item considerado urgente, com possibilidade de solução em curto
prazo. Tem-se então que três nuvens de problema deveriam ser tratadas prioritariamente, a
saber: (a) a Falta de Capacitação Operacional; (b) o Equipamento da Dessulfuração
Desatualizado; e (c) a Falta de Manutenção dos Equipamentos de Forma Eficaz, devido à alta
urgência, à total governabilidade e ao médio prazo para solução. Desta forma, há duas
demandas tecnológicas principais para a UPV/CSN: capacitação de recursos humanos e
atualização de equipamentos.
3.6

Conclusão

O objetivo desta pesquisa de descrever uma proposta de procedimento metodológico
para identificação de demandas tecnológicas em plantas industriais foi atendido, vindo a
contribuir para o gerenciamento das necessidades das empresas.
Com base na análise dos resultados encontrados neste trabalho, foi identificado, a
partir de um diagnóstico patentométrico, que a área prioritária para identificação das
demandas tecnológicas da UPV/CSN é a Gerência Geral da Metalurgia do Aço e que os
processos relacionados à aciaria foram o principal foco de desenvolvimento tecnológico na
UPV/CSN.
Das seis áreas produtivas presentes na empresa, esta foi a que mais desenvolveu
patentes até a data da pesquisa, contabilizando 32% do total encontrado, o que a faz ser
considerada como área prioritária a partir da aplicação da patentometria.
O processo produtivo desta área gera o aço líquido e o transforma em placas. Desta
forma, esta pode ser considerada uma das áreas mais intensas de toda empresa, resultando
uma maior possibilidade de inovação, justificando assim a maior quantidade de depósitos de
patentes encontrados.
O campo tecnológico com maior volume de patentes depositadas pela GGMA é
Materiais, Metalurgia com 58% dos registros, justificado pelo ramo da empresa. O código
CIP mais frequente entre as patentes depositadas é o B22D, que representa Vazamento de
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metais; vazamento de outras substâncias pelos mesmos processos ou dispositivos,
justificado pelo processo produtivo da área.
Em seguida, a segunda etapa deste trabalho buscou identificar demandas tecnológicas
da Companhia Siderúrgica Nacional, mais especificamente na área determinada na primeira
etapa, a Gerência Geral da Metalurgia do Aço, e classifica-las em função da urgência,
governabilidade e prazo.
É possível concluir que as principais demandas tecnológicas apontadas pelos
especialistas da aciaria da Companhia Siderúrgica Nacional são resultados do baixo
investimento no desenvolvimento de seus funcionários e na recuperação, manutenção e
aquisição de equipamentos. Essas demandas impactam diretamente na produtividade da
organização e na qualidade de seus produtos.
A maior parte dos problemas tecnológicos identificados é de média ou alta urgência e
de total governabilidade da empresa (só dependem da própria organização para que sejam
solucionados). Com relação ao prazo, a maioria das demandas precisam de um tempo acima
de dois anos para que sejam solucionadas.
A primeira limitação deste estudo é o fato de que nem todas as patentes puderam ser
alocadas nas gerências em que foram desenvolvidas, e isto se dá pela ambiguidade no
momento de classificar a partir do título e da descrição da patente. Outra limitação é o fato de
que nem toda tecnologia desenvolvida pela CSN está relacionada a um pedido de proteção por
meio de patentes. Como contribuição para futuros estudos, sugere-se a aplicação da
metodologia desenvolvida neste trabalho em todas as áreas da empresa.
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4

METACONCLUSÕES

Nesta seção serão apresentadas as metaconclusões derivadas da análise conjunta dos
dois artigos que compõem este trabalho, além de apresentar as limitações e a proposição para
futuros estudos.
O primeiro artigo fez uma análise cientométrica do perfil de pesquisa sobre demandas
tecnológicas. As principais conclusões (C) deste primeiro artigo foram:
C01: A partir do período analisado, no perfil de pesquisa, é possível concluir que
existe pouca relação entre os autores que pesquisam o referido tema, observada por meio da
coautoria; ou seja, poucas publicações foram realizadas em conjunto uns com os outros;
C02: A maioria dos artigos publicados analisados foi escrita por apenas um autor e
nenhum deles publicou acima de dois artigos relacionados ao tema demanda tecnológica;
C03: As redes de Colaboração de Instituições, de Coautoria e de Palavras-Chave,
apresentaram baixa densidade;
C04: Há 131 categorias, classificadas pela Web of Science, sendo que as mais
pesquisadas são aquelas relacionadas a engenharia;
C05: Há um crescente interesse pelo tema, com base no número de publicações por
ano.
A partir das conclusões de cada artigo, foi possível realizar metaconclusões (MC).
Com as conclusões C01, C02 e C03, chega-se à metaconclusão MC01, que a área está pouco
consolidada cientificamente. Com a conclusão C04, chega-se à metaconclusão MC02, que o
maior volume de conhecimento acumulado relacionado a demandas tecnológicas é aplicado à
atividade industrial; e com a conclusão C05, chega-se à metaconclusão MC03, em que há
uma tendência de intensificação do interesse relacionado à identificação de demandas
tecnológicas. Juntas, as metaconclusões MC01, MC02 e MC03 nos fornecem a
metaconclusão MC04, em que há uma lacuna no conhecimento e, ao mesmo tempo um
acúmulo de conhecimentos correlatos, que, juntos, possibilitam o desenvolvimento de uma
proposta metodológica para identificação de demandas tecnológicas em plantas industriais.
O segundo artigo propõe uma metodologia para identificação de demandas
tecnológicas em plantas industriais. As principais conclusões deste segundo artigo são:
C06: A área prioritária para a Proteção da Propriedade Intelectual da empresa é a
Gerência Geral da Metalurgia do Aço (GGMA);
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C07: A GGMA foi a área que mais desenvolveu tecnologias registradas em pedidos de
patente até a data da pesquisa, contabilizando 32% do total de depósitos realizados pela CSN;
C08: O campo tecnológico com maior volume de patentes depositadas pela GGMA é
Materiais, Metalurgia com 58% dos registros;
C09: As principais demandas tecnológicas encontradas são relacionadas a: (1)
capacitação de recursos humanos; (2) atualização dos equipamentos; (3) matéria-prima; (4)
estratégia organizacional; e (5) o contexto brasileiro;
C10: A maior parte dos problemas tecnológicos identificados é de média ou alta
urgência e de total governabilidade da empresa;
C11: A maioria das demandas precisa de um tempo acima de dois anos para que sejam
solucionadas.
Com as conclusões C06 e C07, chega-se à metaconclusão MC05, em que a proposta
metodológica permitiu a identificação de uma área prioritária para o levantamento das
demandas tecnológicas na CSN. Com a conclusão C08, chega-se à metaconclusão MC06, que
foi possível realizar o diagnóstico da área prioritária identificada, na CSN, com as conclusões
C09, C10 e C11, chega-se a metaconclusão MC07, em que a proposta metodológica permitiu
identificar demandas tecnológicas e classifica-las de acordo com a urgência, a
governabilidade e o prazo. Com as metaconclusões MC04, MC05, MC06 e MC07, chega-se à
metaconclusão final MC08, em que a identificação de demandas tecnológicas, por meio da
proposta metodológica apresentada nesta dissertação, auxilia gestão tecnológica de plantas
industriais brasileiras. A relação entre as conclusões e metaconclusões estão apresentadas na
Figura 4.1.

Figura 4.1 - Relacionamento Entre as Conclusões da Dissertação
Fonte: Elaborada pelos autores
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As principais limitações deste trabalho são: a extração de dados na base Web of
Science, pois não há garantia de que todos os artigos relacionados a demandas tecnológicas
estejam presentes nesse argumento; à não alocação de algumas patentes na gerência em que
elas foram desenvolvidas, o que pode alterar de alguma forma o resultado deste trabalho.
Outra limitação é o fato de que nem toda tecnologia desenvolvida pela CSN está relacionada a
um pedido de proteção por meio de patentes.
Como contribuição para futuros estudos, sugere-se validar cientificamente a
metodologia proposta.
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