
Case: Mina de Ideias 

1. Apresentação 

 

A New Steel S.A. é uma empresa de processamento e beneficiamento 
de minério de ferro e seus rejeitos atuante no ramo de Mineração. Presente no 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, conta hoje com um total de 57 funcionários e 
tem sua Matriz localizada na Barra da Tijuca, na Avenida João Cabral de Melo 
Neto, 850, bloco 3, salas 1404/1405/1406. 

Antes denominada Steel Mineração e Exportação Ltda, a empresa foi 
criada em 2007 com foco na exploração mineral. Em 2010 mudou sua área de 
atuação e passou a oferecer soluções sustentáveis no processamento e 
beneficiamento de minério de ferro através do desenvolvimento de tecnologia 
industrial a seco inédita. Diferente do método tradicional – que utiliza pelo 
menos mil litros de água na separação de cada tonelada do minério – esta 
inovação permite a segregação de ferro de forma 100% sustentável, ou seja, 
sem utilizar 1 gota de água e ainda aproveitando o rejeito produzido para gerar 
outros produtos. 

Atualmente, o principal modelo de negócio da New Steel consiste na 
instalação e funcionamento de plantas industriais de processamento de 
minérios, em suas áreas ou de terceiros, através do emprego de recursos 
próprios, compartilhando os resultados obtidos. 

 

Responsável pela inscrição: Mario Santos Mota – Gerente de Gente & 
Gestão 

Email: mario.mota@newsteel.com.br  

Telefone: (21) 3590 – 4795 
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2. Introdução 

 

Quando Gustavo Emina fundou a Steel Mineração e Exportação em 
2007, não tinha dimensão do potencial de transformação e impacto ambiental 
sustentável que sua empresa teria. Em 2010 com o objetivo de conceber uma 
planta de beneficiamento ele buscou Mauro Yamamoto, atual diretor de 
Tecnologia da Organização, que lhe apresentou um projeto de beneficiamento 
sustentável desenvolvido em seu laboratório. Pela curiosidade de conhecer 
uma tecnologia não usual de mercado o presidente da New Steel realizou o 
investimento no novo processo e, nesse mesmo ano nascia a New Steel 
Soluções Sustentáveis, uma empresa capaz de realizar o processo de 
beneficiamento mineral poupando recursos hídricos. 

Ao se reposicionar no mercado, a alta gestão da Organização realizou 
toda a adequação de sua Missão, Visão e Valores, passando a se identificar 
como uma empresa de tecnologia e inovação voltada para a setor minero-
siderúrgico. Em janeiro de 2015 a Companhia constituiu o Centro Tecnológico 
de Soluções Sustentáveis S.A. (CTSS), subsidiária integral destinada ao 
desenvolvimento científico e tecnológico de produtos e serviços sustentáveis 
nas áreas mineral, metalúrgica, mecânica e de resíduos sólidos.  

Com esse movimento, esperava-se que o valor de inovação fosse 
absorvido pelas equipes da empresa e essas passassem a contribuir 
espontaneamente com propostas e iniciativas em suas próprias áreas. 
Entretanto, até o início de 2016, não havia nenhum sinal de que essa 
expectativa fosse alcançada. Seis anos depois de mudar seu posicionamento 
no mercado de atuação, a New Steel ainda apresentava todas as suas 
iniciativas e projetos de inovação centralizados em sua área de P&D. 

Os desdobramentos da pesquisa de cultura, realizada no final do ano de 
2016, deram insumos para uma análise mais profunda do contexto da 
Organização. Após a análise dos resultados, a área de Gente & Gestão pode 
verificar que parte significativa dos colaboradores acreditavam não ter voz ou 
espaço para dar ideias, propor inovações ou fazer com que os líderes da 
organização tivessem ciência dos projetos e mudanças realizadas pelas áreas 
de suporte e produção.  

 

3. Proposta de Solução 

Anualmente é realizada uma Pesquisa de Cultura para que se possa 
compreender como os colaboradores e equipes entendem a aderência da 
organização aos valores propostos pela mesma. Depois de divulgados os 
resultados, grupos focais são definidos em todas as unidades para que haja 



uma compreensão mais profunda dos pontos que apresentam baixo 
rendimento. 

No ano de 2016, a necessidade da criação de um maior espaço para 
propor ideias foi tema de um dos grupos focais de discussão dos resultados da 
pesquisa de cultura. Nesse encontro, a área de Gente & Gestão entendeu de 
que só seria possível se tornar uma empresa de inovação se a devida 
importância fosse dada ao tema. Por conta disso, com o objetivo de dar espaço 
as propostas dos colaboradores e fomentar o espírito empreendedor na 
Organização, o Programa “Mina de Ideias” foi promovido pela área de Gente & 
Gestão, destinado a todos os funcionários da New Steel e Centro Tecnológico. 
A ideia principal do programa era dar espaço a criatividade e inovação dos 
colaboradores através da criação de um canal de comunicação direta com a 
Diretoria. 

De acordo com o programa, todos os funcionários poderiam registrar 
suas ideias através do formulário devendo depositá-lo posteriormente na urna 
disponível em sua respectiva unidade. As ideias deveriam, preferencialmente, 
prever uma inovação nas áreas de melhoria de processos, redução de custos 
ou infraestrutura. Para suportar o programa foi desenvolvido um plano de 
comunicação que, periodicamente, informava os colaboradores sobre o 
andamento e datas do programa.   Tal plano possibilitou uma comunicação 
mais próxima e efetiva entre a Matriz e as unidades operacionais dando mais 
voz, assim, aos colaboradores da produção. Para garantir o acesso as 
informações do programa, os comunicados eram disponibilizados através do e-
mail de Comunicação Interna, grupo corporativo de Whats app, mural de 
notícias e carta do Presidente. 

 Todas as ideias depositadas foram apresentadas diretamente a diretoria 
executiva da organização que, em um comitê, analisou e decidiu quais ideias 
seriam implementadas e premiadas. A divulgação e reconhecimento das 
melhores ideias bem como a premiação das mesmas foram realizados durante 
a festa de final de ano da New Steel. 

 

4. Resultados e Conclusão  

 

A primeira edição do programa teve duração de seis meses e contou 
com o envolvimento e participação de todas as unidades da New Steel. 

 O programa contou com o recebimento total de vinte e cinco (25) ideias, 
o que corresponde a um total de 48% da organização. Do total de ideias 
enviadas, 56% dessas eram provenientes das áreas operacionais, equipes cujo 
o contato e interação com a Diretoria Executiva da Organização mostrava-se 
mais escasso. 

No ano de 2017, o programa “Mina de Ideias” tornou-se uma ação 
permanente da área de Gente & Gestão através da criação do “Espaço 



Inovação” na intranet da Organização. Nesse, qualquer colaborador pode 
compartilhar quantas ideias quiser e em qualquer época do ano. Todas as 
ideias estão acessíveis tanto para a Diretoria Executiva da New Steel quanto 
para os demais funcionários da empresa. Tal ação ajuda a consolidar um dos 
nossos principais valores (“Inovação”), além realçar a importância do mesmo 
para toda a empresa.  
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