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Resumo:  

No sentido de ampliar o conhecimento empírico e acadêmico dos processos de 

aprendizagem interorganizacional objetivou-se com este estudo compreender de que 

maneira as trajetórias de aprendizagem intraorganizacional influenciam na aquisição de 

empresas relacionadas no segmento de mineração. Nos processos de aquisição, os 

conhecimentos acumulados nas trajetórias das empresas adquirente e adquiridas podem 

se traduzir em uma importante fonte de informação para definições posteriores sobre a 

condução da gestão da aprendizagem interorganizacional. Na condução de tal propósito, 

foram analisadas três aquisições da Vale, líder mundial na produção de minério de ferro. 

Para este fim, o estudo foi realizado nas aquisições das empresas Samitri, Ferteco e 

MBR. De maneira a alcançar os objetivos, utilizou-se como estratégias metodológicas o 

estudo de casos e a história oral. A aplicação desses métodos permitiu reconstruir as 

trajetórias de aprendizagem das empresas adquirente e adquiridas bem como os eventos 

que permearam as atividades de absorção, transferência, trocas e até mesmo o descarte 

de conhecimentos após as aquisições. As entrevistas foram realizadas com funcionários 

e ex-funcionários, dos três níveis hierárquicos das empresas adquirente e adquiridas, 

tendo como premissa a participação no processo de integração das organizações. Este 

trabalho contribui com a literatura de aquisições de empresas, quando sugere entender 

os processos de aprendizagens interorganizacionais observando os elementos presentes 

nas trajetórias de aprendizagem intraorganizacional. Apesar de as pesquisas indicarem 

um alto índice de insucesso na etapa pós-aquisição por problemas oriundos de 

diferenças culturais, pouca atenção tem sido despendida aos meios de aprendizagem 

utilizados na integração de equipes de trabalho. Neste ponto, a formação, estruturação e 

sistematização do conhecimento de uma organização podem justificar possíveis 
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manifestações de aceitação e rejeição na adoção, transferência ou compartilhamento de 

práticas nas relações interorganizacionais após a aquisição. 
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