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A Vale 
 

   A Vale foi fundada em 1942 

  Exploração das reservas de minério de ferro no Brasil 

  Governo brasileiro deteve total controle até 1997 

  Terceira maior empresa de mineração do mundo  

  Mais de 195 mil empregados em mais de 30 países 

 

 
 





• Maior produtora mundial de minério de ferro e pelotas, matérias-
primas essenciais para a fabricação de aço. 

• Maior operadora de logística do Brasil 

• Responsável por 16% da movimentação de cargas do Brasil e 
30% da movimentação portuária brasileira. 

• Com áreas específicas para tratar de suas questões 
estratégicas, inclusive Propriedade Intelectual. 

MINA BENEFICIAMENTO FERROVIA PORTO 

Cadeia de Minério de Ferro 



 

 Tecnologias avançadas de exploração e tratamento de minérios 

  Logística sofisticada: cerca de 10.000 km de ferrovias, 9 portos 

  Movimentação de centenas de milhões de toneladas/ano 

  Consumo intenso de energia 

  Minimização dos impactos ambientais 
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Tecnologia e Inovação na Vale 
 
     Desafios x tecnologia de ponta 



Criado em 1965: aproveitamento das imensas reservas de itabirito (Itabira). 
Primeiro grande salto tecnológico:  

Separadores magnéticos de alta intensidade:  
 exploração da hematita compacta 
 beneficiamento do minério de itabirito. 

 

Soluções tecnológicas para os novos projetos minerais Greenfield da Vale. 

 
Tecnologia e Inovação na Vale - Centros de Tecnologia  - P&D interno 
 
Centro de Desenvolvimento Mineral – CDM 



Inaugurado em setembro 2008 
• Estrutura completa para simular todo o processo produtivo do ferro:  

 definição de rotas de beneficiamento  
 comportamento do minério nas siderúrgicas  

• Laboratórios com recursos científicos e tecnológicos sofisticados 
  

 
Tecnologia e Inovação na Vale - Centros de Tecnologia  - P&D interno 
 
Centro de Tecnologia em Ferrosos – CTF 



• Aquisição da mineradora canadense Inco (2006): 
• Criado há mais de um século 
• Referência mundial no que diz respeito à tecnologia de níquel 
• Beneficiamento mineral, hidrometalurgia e pirometalurgia do níquel  
  e cobre 
• Uso responsável, seguro e ambientalmente correto das tecnologias 
 

 
Tecnologia e Inovação na Vale - Centros de Tecnologia  - P&D interno 
 
Vale Technology Center – Canadá 



Inaugurado em 2009, no Complexo de 
Tubarão 
• Pesquisas e capacitação em:     
          ferrovias, portos e navegação.  
• Uma das maiores estruturas integradas 
para treinamento e desenvolvimento de 
logística do Brasil.  
• 42 mil m2  
• Simuladores de operação ferroviária e 
portuária 
• Simulador de carregamento de vagões 
• Maquete para exercícios operacionais 

 
Tecnologia e Inovação na Vale - Centros de Tecnologia  - P&D interno 
 
Centro de Excelência em Logística – CEL 



Modelo de Inovação Fechada Modelo de Inovação Aberta 

A criação da Diretoria de Tecnologia e Inovação e do Instituto Tecnológico Vale marca um 
passo importante na trajetória de gestão de tecnologia e inovação da Vale em direção ao 
conceito de inovação aberta (open-innovation). 

A criação da Diretoria de Tecnologia e Inovação da Vale 

Descentralização 
nas UN’s 

Criação do 
Comitê de 
Tecnologia 

Formalização 
Institucional do 

DITV 

1965 1997 2003 2006 

Criação da  
SUTEC 

Diagnóstico da 
estrutura de P&D e 

visão do ITV 

2009 
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Histórico do P&D na Vale 



  Complementar a pesquisa na Vale 
Vislumbrar tendências, antecipando possíveis problemas ou oportunidades  
Preparar a organização para desafios futuros. 

P&D 
• Solução inovadora para problema existente 
• Melhoria de processos pela introdução de nova solução 
• Soluções tecnológicas  
• Aporte de novos conceitos podendo mudar a rotina de 

gestão 
• Desenvolve fornecedores e engenharia para viabilizar 

conceitos novos  - prazo médio e risco médio 

Dir. de Tecnologia e Inovação e ITV 
• Busca do “problema futuro” 
• Soluções conceituais disruptivas 
• Mudanças fundamentais nas estruturas de negócios 

e dos processos 
• Aposta em conceitos revolucionários – prazo longo 

e alto risco 
• Caráter prospectivo 

Objetivos da Diretoria de Tecnologia e Inovação                  



• Iniciativas transversais 

•  Automação 

•  Simplificação 

•  Melhoria 

•  Foco nos desafios operacionais 

•  Olhos no futuro, pés no presente 

Cuidar das nossas pessoas 
Zero acidente 

Sustentabilidade 
Mitigação do impacto, licenças de operação e 
práticas sustentáveis 

Redução de Custos 
Melhoria de produvitidade 

Simplificar 
Áreas de apoio próximas ao negócio / 
eliminação de duplicação 

Gestão de Portfolio 
Atrair parceiros, priorizar, operações de apoio 

Visão Tecnológica 
Usando a tecnologia e recursos para melhorar as operações e alavancar as 

estratégias de crescimento futuro 

Direcionadores Estratégicos Foco 

   

   

   

   

   

   

Direcionadores Estratégicos Foco 

Estratégia Tecnológica 
 



 
Tecnologia e Propriedade Intelectual 

•  Apoiar a estratégia tecnológica 
•  Avaliar e monitorar ativos intangíveis 
•  Negociar contratos de transferência de 
tecnologia 
•  Proteger o conhecimento técnico da 
Vale 

Propriedade 
Intelectual 

Inteligência 
Tecnológica 

•  Elaborar relatórios de inteligência 
•  Analisar cenários e roadmaps 
tecnológicos 
•  Monitorar competidores 
•  Identificar ameaças e oportunidades 
•  Apoiar as demandas do VTC 

Portfólio de 
Projetos de P&D 

•  Gerir a oferta e demanda de 
tecnologias 
•  Gerir tecnicamente o portfólio de P&D 
•  Acompanhar tecnologicamente os 
projetos de P&D estratégicos (VTC) 



Cooperação e fomento: Pelo menos um dos três pilares de desenvolvimento da comunidade de 
CT&I: formação de recursos humanos especializados; fomento à produção de novos 
conhecimentos científicos; e melhorias da infraestrutura das instituições de CT&I. 
 

Parcerias e Recursos 
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Ações de cooperação e fomento 

Os três pilares de desenvolvimento de CT&I são alcançados através das categorias de 
modalidades de fomento que são a base das iniciativas de cooperação. 

Desenvolvimento da 
comunidade de CT&I 

Pilares de atuação 



Modelos de interação com a comunidade de CT&I 

Alguns elementos diferenciam a proposta da Diretoria de Tecnologia e Inovação    
das interações já realizadas pela Vale. 

Modelo A Modelo B 

Objetivo das pesquisa Soluções incrementais 
Soluções não-
incrementais e com 
potencial disruptivo 

Relação empresa-
universidade Prestação de serviço Parceria de longo prazo 

Horizonte para 
obtenção dos 
resultados 

Resultados de curto, 
tratamento pontual e prazo 
e de caráter imediato  

Olhar de longo prazo, 
maior continuidade do 
programa de pesquisa 

Potencial de integração 
entre as pesquisas Projetos isolados 

Promoção de sinergia 
entre projetos 
existentes 

Forma de 
relacionamento Consultoria Ação de cooperação e 

fomento 



Aporte de recursos para as ações de cooperação e fomento científico 
e tecnológico 

O modelo de compartilhamento de recursos se propõe a otimizar os recursos da Vale 
destinados ao fomento à pesquisa científica e tecnológica. A alavancagem proposta pelo modelo 
pode se dar tanto externa quanto internanamente à Vale. 

Recursos externos Recursos internos 

• Parcerias com agências e/ou órgãos de 
fomento, ex: 

 

 

 

 

• A participação ocorre por meio da 
disponibilização de bens e serviços ou 
de recursos financeiros. 

• A lógica de aporte de recursos obedece 
as seguintes alternativas, de acordo 
com a metodologia de gestão de 
demandas do Diretoria: 

Recursos exclusivos da Diretoria; 

Recursos compartilhados entre UNs e 
Dir. Tecnologia e Inovação;  

Recursos provenientes de uma ou 
mais UNs da Vale. 

 FAPs 

CNPq 

 Finep 

 BNDES 

 

 Banco Mundial 

 Fundação Ford 

DAAD 

NSERC 



Instituto Tecnológico Vale - ITV 
 

“Criar opções de futuro por meio de pesquisa 

científica e desenvolvimento de tecnologias 

de forma a expandir o conhecimento e a 

fronteira dos negócios da Vale de maneira 

sustentável” 

 

Visão: Tornar-se referência como instituição de excelência no desenvolvimento de ciência e 
tecnologia nas áreas de mineração e desenvolvimento sustentável. 
 

A Missão ITV: 



Ensino 

Mestrado Profissional  

Mestrado Acadêmico 

Doutorado Acadêmico  

Cursos de extensão 

Iniciação científica.  

 

Empreendedorismo 
Incentivos para liderar 

empresas de base 

tecnológica ou processos de 

transferência de tecnologia. 

Integração entre três vertentes: Pesquisa, Ensino e Empreendedorismo  

Pesquisa 

Pesquisa, tecnologia e  

inovação: 

Desenvolvimento 

Sustentável e  

Mineração. 

 

Instituto Tecnológico Vale  
     Eixos 
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ITV – Desenvolvimento Sustentável 
Belém / PA 

1 

Biodiversidade da Amazônia 
Região com operações da 

Vale 

1 

Unidades do ITV - Localização 
Considerando os tópicos de pesquisa e as regiões de interesse da Vale 
 

ITV – Mineração 
Ouro Preto / MG 

Patrimônio cultural da 
humanidade (UNESCO) 

Tradição no ensino de 
mineração.  

Região com operações da 
Vale 

2 



Propriedade Intelectual na Vale 

Atividade iniciada na 
empresa em 1966, com 

evolução na direção 
estratégica do negócio 

visando: 

POLÍTICA 
INSTITUCIONAL 

“LIBERDADE DE 
OPERAÇÃO” 



Políticas institucionais 

• Portaria 05/1966 
• Resolução 06/1992 
• Instrução 0007G/2009 



• Garantir a liberdade de operação  
• Proteger/explorar - Patrimônio Intelectual  
• Estimular/Reconhecer - Empregado 
• Ampliar e disseminar a capacitação tecnológica 
• Monitorar bens intangíveis (global) 
• Monitorar tendências tecnológicas e concorrentes 

(Inteligência Tecnológica) 
• Garantir direitos de PI em Acordos de Cooperação 

(Transferência de Tecnologia) 

Política Vale de Propriedade Intelectual 



Para aprimorar o nosso dia a dia, somos 
cada vez mais desafiados a gerar novas 
soluções. 

Conceito de marketing interno 



E quando uma nova ideia nasce,  
é um orgulho e uma realização. 
 
Cada invenção é também uma conquista. 
Exige esforço para implementar, disciplina 
para fazer dar certo. 

Conceito de marketing interno 



É preciso cuidar da invenção bem de 
perto, para que ela se desenvolva e 
atinja o seu máximo potencial. 
 
Afinal, o futuro criativo e inovador da 
Vale está nas nossas mãos. 

Conceito de marketing interno 



Estratégia 
Tecnológica 

Avaliação e 
Monitoramento 

Negociação de 
tecnologia 

Proteção do 
conhecimento 

da Vale 

 
Proteger por patentes todas as 

tecnologias desenvolvidas na Vale, 
bem como registrar marcas e 

nomes de domínios  
 

 
Analisar o estado da arte de 

tecnologias (patenteabilidade), bem 
como identificar as melhores formas e 

territórios para a devida proteção, 
considerando os países estratégicos 

para a Vale. 
  

Gerir o portfólio de ativos 
intangíveis da Vale, visando à 

agregação de valor (técnicas de 
valoração de ativos intangíveis)  

 

    
     Avaliar tecnologias e produtos de     
      interesse da Vale que envolvam  

      aquisição de PI (Due Diligences) 
 

 
Dar suporte técnico e legal à 

estratégia de tecnologia da Vale, 
apoiando as Unidades de Negócio 

na comercialização (compra e 
venda) de know-how,  exploração 

de patentes, cooperação e 
parcerias 

 

     
    Analisar, emitir pareceres sobre 

casos e infração e litígios  
relacionados à Propriedade 

Intelectual 
 

    
   Fornecer diretrizes sobre  a gestão de PI na Vale (Política de PI - NS 
0007G/2009) 

 

Responsabilidades 

Propriedade Intelectual 



 
 

Transferências de tecnologia, cooperação, 
acordos e parcerias 
 

Envolvimento técnico 
das Partes no 

Projeto 

Aporte financeiro 
para o 

desenvolvimento  
do Projeto 

Possíveis resultados 
do Projeto 

(exploração e 
exclusividade) 

Embora a Política da Vale determine quais critérios 
devam ser discutidos, estes critérios são flexíveis 

por que consideram para cada projeto: 

PI é um dos critérios avaliados em todos os 
Acordos de parcerias da Vale 



Transferências de tecnologia, cooperação, 
acordos e parcerias 
 

 

 

Mesmo antes de se conhecer os possíveis resultados 
do projeto, os critérios determinados pela Vale são 

formalmente estabelecidos em dois momentos: 

Diretrizes específicas:  
que tratam do 

detalhamento da PI nos 
documentos definitivos 

de cada projeto 

Diretrizes gerais: 
contempladas no acordo 

inicial de 
confidencialidade 



Transferências de tecnologia, cooperação, 
acordos e parcerias 
 

Diretrizes 
gerais 

Confidencialidade 

Previsão da 
propriedade dos 

resultados 

Direito de preferência 
no uso dos 
resultados 



Transferências de tecnologia, cooperação, 
acordos e parcerias 
 

Diretrizes 
específicas e 

responsabilidades 

Percentual de titularidade 

Estratégia de proteção, 
inclusive abrangência 

territorial 
Delimitação do uso dos 

resultados e 
aperfeiçoamentos 

Compromisso de 
exclusividade 

Uso e exploração comercial 

Penalidades e infração de PI 



Após definição dos termos gerais e 
específicos do Acordo e gerado 
resultado passível de 
patenteamento as Partes 
(envolvidas no Acordo) tratarão de 
definir aspectos da proteção formal 

Conhecimento 
Tecnológico 

PARCEIROS 

Proteção dos Resultados 



Interação Vale e NITs 
 

 

 

A interação da Vale com os NITs é constante e tem 
uma função muito importante na parceria com as 

Universidades.    

Proteção dos  
resultados 

VALE 

Análise de 
patenteabilidade 

VALE 

Mesmo que a análise seja requerida diretamente pela 
Universidade, a Vale comunica ao NIT a respeito, 

para que todas as Partes estejam sempre no mesmo 
patamar da informação. 



2.797 patentes  
2.443 marcas 
2.423 nomes de domínio 
     52 softwares 
     04 direitos autorais 

 

• 71 análises (inclui artigos)  

• 6 análises 

• 4 pedidos 

 

Patentes em Parceria 

ANÁLISES DE  

PATENTEAMENTO 



2.797 patentes  
2.443 marcas 
2.423 nomes de domínio 
     52 softwares 
     04 direitos autorais 

 

• Cerca de 3.000 Patentes  

• Cerca de 2.500 Marcas 

• Cerca de 2.600 Nomes de Domínio 

•  65 Softwares 

•  04 Direitos Autorais   

Propriedade Intelectual Vale 

Número de Ativos 

MARCAS 

NOMES DE 

DOMÍNIO 

DIREITOS 

AUTORAIS 

SOFTWARES 

PATENTES 



Obrigada! 

Claudia S. Oliveira| Vale S.A. 
claudia.silva.oliveira@vale.com 

www.vale.com 
www.facebook.com/valenobrasil 
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