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RESUMO 
  
 
Este trabalho visa apresentar os novos distritos industriais de Volta Redonda como 
políticas públicas de desenvolvimento, indicando algumas de suas características 
notórias. Neste sentido, a análise procura fazer uma revisão das concepções de 
desenvolvimento da localidade para que assim se possa compreender o atual 
contexto de criação desses distritos. Deste modo, serão analisadas as concepções 
de alguns atores envolvidos na sua gestão (IPPU, SMDET e integrantes do CMDU) 
e levantados alguns dados técnicos que apresentem o perfil dessas políticas. Busca-
se esta compreensão uma vez que é cada vez mais comum a elaboração de 
políticas desenvolvimentistas pautadas na criação de novos clusters industriais. A 
presente pesquisa tem por objetivo caracterizar os novos distritos do Roma, João 
Pessoa Fagundes e do Contorno, que estão sendo implementados em Volta 
Redonda, e que integram a nova política de desenvolvimento alavancada pelo poder 
público municipal com o propósito de preservar o seu perfil industrial ao passo que 
consolida a cidade como um polo regional de serviços atraindo investimentos nas 
áreas de educação, saúde, mobilidade urbana. Embora não se discuta neste estudo 
se estes distritos funcionam efetivamente como os distritos clássicos, capazes de 
gerar articulação social in loco, destaca-se a relevância de se abordar tal debate 
como forma de se oferecer uma reflexão acerca do futuro da localidade em questão. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Políticas Públicas, Distritos Industriais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This paper presents the new industrial districts of Volta Redonda as public policy 
development, indicating some of its notable features. In this sense, the analysis 
seeks to revise the conceptions of development the city so that you can understand 
the current context of the creation of such districts. Thus, we analyze the conceptions 
of some stakeholders in its management (IPPU, SMDET and members of CMDU) 
and raised some technical data showing the profile of these policies. We seek to 
understand this since it is increasingly common drafting development policies guided 
the creation of new industrial clusters. This research aims to characterize the new 
districts of Roma, João Pessoa Fagundes and Contorno, that are being implemented 
in Volta Redonda and integrating the new development policy leveraged by the 
municipal government in order to preserve its industrial profile while consolidating the 
city as a regional center services attracting investments in education, health, urban 
mobility. Although not discussed in this study if these districts operate effectively as 
traditional districts, capable of generating social articulation spot, highlights the 
importance of addressing this debate as a way to offer a reflection on the future of 
the locality concerned. 
 
 
 
 
Keywords: Regional Development, Public Policies, Industrial Districts. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

O presente trabalho visa analisar a criação de novos Arranjos Produtivos 

Locais (APLs) como política de desenvolvimento implementada pela prefeitura da 

cidade de Volta Redonda, mais especificadamente no âmbito da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Para isso, surge a 

necessidade de se observar o contexto local vivido durante a criação desta 

secretaria municipal, no ano de 2006; além da reestruturação municipal sofrida a 

partir da privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no ano de 1993. 

Com esse novo contexto, há uma redefinição econômica e estrutural que leva Volta 

Redonda a ganhar novas características, como observa Palmeira (2012) em “Uma 

Nova Face da Cidade do Aço”. A cidade não apenas se redefine politicamente 

dentro de um plano maior no cenário nacional das privatizações, mas também passa 

a se reestruturar no que tange a suas atividades econômicas e produtivas, como 

nota Rezende (2010 p. 29). 

Também cabe a relevância de discorrer sobre a atuação da SMDET 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), nos últimos anos, 

criada com o objetivo maior de captação de investimentos para a construção de 

novos empreendimentos locais, com o intuito maior de incentivar a criação de novos 

postos de trabalho (Rezende, 2010). 

 Analisar tais novos empreendimentos industriais como uma política de 

desenvolvimento é o foco maior desta pesquisa, mas para isso notoriamente serão 

abordadas as principais fases da concepção de desenvolvimento na cidade de Volta 

Redonda, desde o período em que esta tinha sua noção de crescimento econômico 

e melhoria na qualidade de vida como fatores atrelados as condições da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN). Discorrendo de forma evolutiva nas seções posteriores 
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sobre a evolução histórica desse desenvolvimento da conhecida “Cidade do Aço”, 

que se redefine economicamente no contexto de reforma administrativa do Estado 

brasileiro, no inicio da década de 90. Será abordada também a conjuntura 

econômica de reestruturação da concepção do desenvolvimento do município de 

Volta Redonda, com a criação da SMDET; para que se possa observar as 

características dos novos distritos industriais como políticas públicas implementadas 

por esta na Zona Sul da cidade. E na última seção deste trabalho serão discutidas 

as principais caracteristicas destes novos empreendimentos como uma nova 

concepção do desenvolvimento local, agora norteado por políticas governamentais 

com parcerias entre o município, o governo do Estado do Rio de Janeiro e o governo 

federal; visando a atração de novos investimentos que dinamizem a economia local. 
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2 OBJETIVOS  
 
 
  

 Nesta segunda seção traremos o objetivo geral deste trabalho, e, por 

conseguinte observaremos também os objetivos específicos contidos na produção 

desta análise dos distritos industriais da cidade de Volta Redonda.  

  

2.1 Objetivo Geral  

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as políticas públicas de 

desenvolvimento elaboradas pela Prefeitura de Volta Redonda com o objetivo de 

estabelecer novos “clusters” industriais na localidade. A proposta é interpretar esses 

projetos sob a luz dos modelos de desenvolvimento regional expostos na literatura 

sobre o tema, e, analisar se estes podem ser classificados teóricamente como: 

distritos industriais, arranjos produtivos locais ou como meros parques ou 

aglomerações industriais. 

 Esses novos empreendimentos são denominado pela prefeitura local como: 

Parque Industrial do Roma, Parque Industrial João Pessoa Fagundes e Parque 

Industrial do Contorno. 

  

  

2.2 Objetivos Específicos  

 

Define-se também como objetivo específico a ampliação deste tema em 

novas agendas relacionadas ao desenvolvimento regional da cidade de Volta 
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Redonda; tema este que ainda pode trazer muitas contribuições ao processo de 

criação de políticas públicas que realmente tragam ao locus novos métodos de 

desenvolvimento endógeno, ou seja, que possam acrescentar algo à organização 

social e econômica da cidade, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes e 

as instituições que ali se fixam.  

E, dentre outros objetivos específicos, esta analise discorrerá sobre as 

características históricas do desenvolvimento local; dando atenção também aos 

fatores “simbólicos-históricos”, assim como aos fatores econômicos. Essa análise 

histórica tem como objetivo abordar desde a primeira concepção de 

desenvolvimento criada na cidade de Volta Redonda. Concepção esta fortemente 

atrelada à Companhia Siderúrgica Nacional. E, por coesão textual, também será 

abordado o processo histórico-social vivido na localidade com a privatização da 

CSN, processo esse que reestrutura também a noção de desenvolvimento na 

localidade, haja vista que também transforma a atuação de atores relevantes nesse 

contexto, como é o caso do poder público local. 

Contudo tem se percebido que os desafios nesses estudos não se limitam a 

replicação de novos modelos de desenvolvimento para as localidades estudadas, 

mas sim a formulação de estruturas especificas, segundo cada contexto social e 

segundo suas instituições, não limitando tais analises aos conceitos econômicos, 

mas como observam Vieira e Santos (2012) o desenvolvimento regional deve ser 

pensado com um olhar amplo e que não se limite a visão puramente econômica. 

Tem-se como foco neste trabalho a utilização de uma literatura diversa sobre o tema 

de desenvolvimento regional, observando as teorias econômicas, mas sem deixar de 

considerar o contexto social próprio e particular da cidade de Volta Redonda. 

Deste modo, a primeira questão que se levanta nesta análise é compreender 

como se dá a distribuição do distrito industrial em Volta Redonda, segundo a 

tipologia de distritos industriais formulada por Ann Markusen (1995). Onde a tarefa é 

observar em qual modelo de distrito a cidade tem se encaixado, desde o período de 

pós-privatização da CSN.  

Assim para analisar essas áreas de expansão industrial como políticas 

públicas, leva-se em conta a capacidade desses novos distritos industriais de gerar 

laços com a cidade e com a população local; além da sua capacidade de incentivar 

a atração de empresas com esse comprometimento para a cidade. 
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Toma-se relevante também observar quais atores sociais estão envolvidos na 

construção dessas políticas, observando se estas são frutos das demandas da 

localidade, principalmente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(CMDU) – órgão municipal que foi criado para isso - para que assim os referidos 

empreendimentos industriais sejam de fato articulados ao contexto local. Sendo 

assim, capazes de articular a comunidade local, e podendo assim gerar um capital 

social1 dentro do município.  

 Desta forma levantam-se algumas hipóteses para este trabalho. Dentre as 

tais considera-se a hipótese de encontrar nessas políticas de desenvolvimento 

características de políticas desarticuladas e sem uma orientação visivél para a 

construção de um verdadeiro distrito industrial segundo os clássicos distritos 

Marshalianos, ou, segundo as caracteristicas dos novos arranjos produtivos locais. 

Sendo assim, incapazes de estabelecer uma nova concepção de desenvolvimento 

local clara e objetiva. 

Outra hipótese que se levanta é da existência dessas políticas públicas de 

desenvolvimento como políticas que apresentam as características próprias dos 

distritos italianos ou dos APLs - frequentemente abordados também pela literatura 

nacional - e, sendo assim capazes de potencializar o capital social e a inovação na 

cidade de Volta Redonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Putnam (1996) conceitua o capital social como: “as características da organização social, como 
confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando 
as ações coordenadas” (PUTNAM, 1996 p. 177). No entanto, Lima (2010) observa que o capital 
social reune em sí uma séríe de variáveis e recursos intangíveis. Dentre os tais a confiança possuí 
um papel de destaque (LIMA, 2010 p. 84). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e qualitativa, 

pois tem como foco principal um contato inicial com os novos distritos industriais que 

estão sendo instalados na cidade de Volta Redonda. Contudo, para a sua 

construção foram estruturadas duas fases distindas. 

Na primeira, houve o levantamento bibliográfico necessário para consolidar as 

análises aqui apresentadas. E, num segundo momento, foram produzidas por meio 

da pesquisa de campo, entrevistas com alguns atores envolvidos na construção dos 

referidos distritos.  

Observando os aspectos que envolvem esse contexto, este trabalho se 

organiza por meio de uma analise histórica da concepção de desenvolvimento na 

localidade, retomando os conceitos fundamentais já trazidos pela literatura que 

discorre sobre o assunto. Para isso foi utilizada uma literatura que foca no 

desenvolvimento da cidade, mas que também nos traz outros aspectos além da 

esfera econômica. 

Para que se possa fazer uma análise do processo de criação dos novos 

distritos industriais na cidade de Volta Redonda é de fundamental importância, 

principalmente, a análise desse processo de implementação do projeto, observando 

se este tem tomado como rumo a organização de novos métodos para a atração de 

novas empresas que possam não apenas trazer mais emprego, mas que também 

possam geram mais inovação e desenvolvimento humano à cidade. Por isso, tornou-

se imprescindível a produção de algumas entrevistas junto aos principais atores 

envolvidos nesse processo como: o secretário municipal de desenvolvimento, Jessé 
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de Hollanda; e, outros agentes sociais que também participam diretamente desses 

projetos como: Vera e Davi, técnicos da SMDET. Personagens estes, de primordial 

importância para que possa se estabelecer conceitualmente a visão estratégica de 

desenvolvimento traçada pelo poder público local na iniciativa de construção do 

distrito industrial do Roma, e os condomínios industriais João Pessoa Fagundes e do 

Contorno. 

A estruturação da coleta de dados foi fundamentalmente realizada junto a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, tomando como base a sua centralidade 

na articulação e na implementação desses arranjos produtivos. Mas também serão 

utlizados outras fontes de dados como a empresa Caete Transportes LTDA., 

primeira empresa a se instalar em um dos distritos industriais aqui estudados. O 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) também foi outra fonte de 

pesquisas, trazendo-nos algumas pontuações sobre o planejamento técnico desses 

distritos. 

Outra perspectiva construída para observar o grau de amplitude e impacto 

dessas políticas na sociedade local é uma observação, por meio de entrevistas, 

junto a alguns representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

tentando abarcar ainda que de forma preliminar e superficial algumas características 

desses distritos industriais como política local. Ressalta-se então a importância de 

empregar na construção teórica deste trabalho uma perspectiva ampla sobre a 

articulação da comunidade local para que sejam estruturadas políticas públicas de 

desenvolvimento segundo os moldes e as necessidades da cidade. E para que 

assim se instale um contexto mais propenso à inovação, capital social, integração e 

articulação dos atores locais; visando o desenvolvimento de Volta Redonda. 

Também foi aplicado um questionário junto ao responsável pela execução do 

projeto da Caite Transportes LTDA. que está se instalando no distrito industrial João 

Pessoa Fagundes. Este quesionário foi utilizado para ajudar a dimensionar as 

expectativas da organização com relação à cidade e quanto ao seu futuro 

funcionamento no distrito. 

Para o tratamento dos dados coletados nas entrevistas foram realizadas 

análises dos discursos. E quanto aos dados coletados pelas referências 

bibliográficas, foram estruturadas categorias de análise que subsidiaram as 

discussões e a análise dos ditritos industriais. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

4.1 Retomando a Abordagem Teórica do Desenvolvimento de Volta Redonda- A 

“Era Vargas” e o nascimento de uma cidade Fordista 

  

Observa-se no decorrer deste trabalho o desenvolvimento como uma 

condição das instituições e da organização produtiva da economia, possibilitando 

assim um crescimento de produção, que resulta na elevação do nível de riqueza da 

população (Romero, 2011). Logo, a visão de desenvolvimento aqui abordada não 

trata apenas do crescimento econômico, mas tende a tratar esse conceito de forma 

mais ampla e sob a ótica do desenvolvimento estrutural, onde este interage 

constantemente com as esferas sociais, institucionais e políticas de cada localidade.  

Nessa seção busca-se analisar a noção histórica do contexto da fundação de 

Volta Redonda como uma cidade, ou melhor, como uma cidade fordista, segundo a 

visão de Fernandes (2001). Para isso, é de fundamental importância nossa imersão 

na literatura que aborda a questão da concepção do desenvolvimento municipal. 

Além disso, faz-se necessário destacar que a noção de desenvolvimento explorada 

neste trabalho é ampla, não comportando apenas a ideia de crescimento econômico, 

mas levando em consideração também a evolução da distribuição das riquezas 

geradas em tais processos sociais (Vieira 2012 apud Sandroni, 1994), dando 

relevância também às transformações simbólicas vividas pela comunidade local com 

a construção da CSN, e do que Fernandes chamou de “novo trabalhador”, que 

passa a ser símbolo de um Brasil urbano, moderno, siderúrgico e que combinava a 

atuação estatal do governo Vargas com a ação social, produzindo assim boas bases 
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para o estabelecimento de uma cidade sob os padrões fordista. Para isso, 

Fernandes (2001) nota que: 

 

Na memória da cidade encontramos vivas várias formas simbólicas que 
construíram a identidade moderna brasileira, tais como: o sentido mítico do 
Estado, expresso no mito da nação; a pátria simbolizada na figura do chefe 
e líder político Getúlio Vargas; o progresso, fundamentado na ordem em 
que, tanto o consenso quanto a força foram utilizados proficuamente; a 
família e a ascensão social pela educação e disciplina do trabalho. 
(FERNANDES, p. 15) 

 

Como versa Bedê (2004), Vargas nesse contexto tem o intuito de criar uma 

industria de base nacional, dada a necessidade de se produzir internamente para 

gerar assim um desenvolvimento econômico nacional. Esse desenvolvimento era 

fundamental para trazer ao país o conceito de modernidade já empregado em outros 

países. Nesse sentido, a aplicação da tecnologia americana na pequena Vila de 

Santo Antônio de Volta Redonda, no Sul Fluminense, traz uma carga de simbolismo 

transbordando à produção de larga escala. Característica essa das grandes 

indústrias Fordistas, e que foi aplicada na construção da CSN, ainda na década de 

40. 

Além de uma organização da produção em massa, o trabalho de David 

Harvey (1994), Condição Pós-Moderna, descreve de forma profunda as 

características do modelo de Ford, que não se limitava apenas ao espaço fabril, mas 

que tinha como objetivo controlar também as chamadas “esferas de reprodução 

social”, como o ambiente familiar e as relações sociais fora do trabalho. A relação 

entre a siderúrgica e seus trabalhadores é intima. Waldyr Bedê (2004) ressalta essa 

interação ao notar a relação dos trabalhadores e suas famílias nas chamadas “vilas 

operárias”; na segurança da Companhia que controlava o espaço de trabalho e 

também o recente desenho urbano; na promoção da saúde local ofertada pelo 

hospital da CSN. Enfim, inúmeros espaços do cotidiano do trabalhador e de suas 

famílias também estavam ligados à empresa e às políticas do “Estado Novo”. 

Nesse contexto, as políticas de Getúlio auxiliam Volta Redonda a encontrar o 

seu espaço na era do “capitalismo moderno”; e todo o modelo fordista passa a fazer 

efeito sobre a comunidade local a partir do momento em que se constituem, como 
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bem cita Fernandes (2001), memórias coletivas que criam na coletividade laços 

comunais. E, complementando, a autora ainda analisa que: 

 

O ideário do Estado Novo em que a dimensão privada e pública do homem 
é definida como a de seu esforço trabalhador/cidadão, isto é, como membro 
“socialmente útil” do Estado parece ter encontrado, segundo o imaginário 
coletivo e memórias locais contemporâneas... (Fernandes, op cit. p. 20) 

  

Em tais dimensões, a concepção de desenvolvimento nacional converge com 

a concepção de desenvolvimento do até então vilarejo de Santo Antônio de Volta 

Redonda, que passa a ganhar relevância no cenário econômico do país, e como 

observa Palmeira (2012), surge nesse cenário o movimento de emancipação política 

da localidade, ainda sob a guarda da cidade de Barra Mansa. Tal movimentação 

consegue êxito e, em 17 de julho de 1954, Volta Redonda torna-se um município 

autônomo. 

 Na verdade, o distrito se emancipa da cidade de Barra Mansa, mas como 

demonstra a literatura que aborda o assunto (Palmeira, 2012; Fernandes, 2001;) 

mesmo com a criação do novo município os serviços públicos continuaram a ser 

ofertados pela CSN. O que demonstra como a relação entre a estatal e a cidade 

recém-criada era uma relação intima. A empresa ainda exerce grande influência na 

localidade dada a sua importância estratégica na produção de aço. E continua 

ofertando a seus empregados serviços de saúde, habitação, educação, lazer e 

cultura (PALMEIRA, 2012 p. 43). 

 Com o crescimento da “Cidade do Aço” nascem outros bairros sob esse 

modelo de “company town”2, onde se declara a grande ligação entre a cidade e a 

Companhia Siderúrgica Nacional. E, como pondera Lima (2013), entre as décadas 

de 60 e 70 essa relação continua intensa. 

Contudo não podemos deixar de notar que a relação entre a cidade e a 

empresa, que nas décadas de 40 e 50 foi tão intensa, passa a se distanciar. No 

entanto este distanciamento ocorre apenas na oferta de alguns serviços públicos, 

                                                 
2 O conceito “company town” é segundo Lima (2013) um fenômeno da geografia econômica, onde as 
diferentes econômicas e sociais estabelecem conflitos entre os atores sociais; dentro desta dinâmica alguns 
atores possuem maior poder de impor e oficializar seus interesses (LIMA, 2013 apud. BOURDIEU, 2001; HEROD, 
20011). 
Segundo Lima (2013, p. 9) a morfologia “company town” agrega um arranjo sociopolítico polarizado, típico de 
cidades monoindustriais com o predomínio do poder de uma grande empresa sobre a população local e sobre 
a ação dos sindicatos. Caracteristicas que são encontradas na estrutura social da cidade de Volta Redonda. 
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que aos poucos passam a ser oferecidos pelo poder público local. Principalmente 

depois de alguns acontecimentos como a estruturação do aparato público do 

município. 

Mas apesar disto, a CSN se mantem como um agente relevante em questões 

que fazem menção ao planejamento urbano da cidade. E sobre este papel de 

relevância sobre as políticas locais, principalmente sobre as políticas 

desenvolvimentistas de Volta Redonda, falaremos mais adiante. No entanto, cabe 

ressaltar aqui que apesar de não se relacionar diretamente com inúmeras atividades 

ou serviços gerados na cidade a Companhia Siderúrgica Nacional manteve um 

papel de destaque na construção de inúmeras obras e ações realizadas agora pelo 

poder público local. Isto porque a Companhia exerce uma forte concentração das 

terras ociosas da cidade, tornando-se então um ator envolvido diretamente nas 

questões que envolvem o desenvolvimento local. 

Assim, a cidade se mantem sob o modelo “cidade-companhia”, onde as ações 

das empresas se aglutinam e se confundem com as ações da própria Prefeitura. 

Assim, Lima (2013) aponta na literatura algumas propriedades que distorcem esse 

modelo existente em Volta Redonda graças à postura adotada pela Companhia: 

 

Não é exagero afirmar que Volta Redonda não deixou de ser 
uma company town e que a CSN nunca abandonou sua 
perspectiva de dominação pela disciplina, pelo simples fato de 
instituir uma geografia absolutamente dependente da lógica de 
produção e da hierarquia (LIMA, 2013 p. 15-16 apud. MINAYO; 2004). 

 

Outro fator que reforça a ideia dessa relação continua entre a cidade e a 

Companhia é o ideário de uma “cidade do aço”, fortemente construído e replicado na 

população local, e que trás como resultado a construção de inúmeros bairros como: 

“Siderlândia, Siderópolis, Siderville, Metalúrgico, Jardim Cidade do Aço, entre 

outros” (PALMEIRA, 2012 p. 43). Locais estes que demonstram como esta relação 

empresa-cidade ainda se mantém intensa para a comunidade local. 

Ademais, mesmo com o passar das décadas, já não se pode separar a 

identidade do município da CSN. Mas esse modelo de desenvolvimento urbano 

combinado à gestão da Companhia interfere em todo o cenário regional. Como 

demonstra Lima (2013), a monoindustria em Volta Redonda, além de moldar as 
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outras empresas e empreendimentos da região, moldou igualmente o mercado de 

trabalho no Sul Fluminense.  

E, ainda sobre esse processo de fim da relação intima entre Volta Redonda e 

a CSN, Palmeira (2012) afirma que: 

 

Assim sendo, até o processo de privatização da CSN ser concluído em 
1993, existia um forte sentimento de pertencimento de classe, em Volta 
Redonda que, até a década de 1970 era incentivado pela própria empresa. 
Até esse período, a cidade era apresentada ao restante do país como o 
exemplo do consenso entre o capital e o trabalho, localidade onde a classe 
operária era dócil, feliz e beneficiada pelas “benesses” da então estatal. 
(Palmeira, op. cit. p. 43) 

 

Onde a própria organização tinha por décadas o interesse de parecer próxima 

a cidade, e manter o modelo de “cidade-companhia”, principalmente no ideário dos 

trabalhadores e dos moradores da cidade. Até porque, como explica Palmeira 

(2012), por décadas houve o interesse de manter uma aparente estabilidade no 

município, pautada no reconhecimento e legitimação da própria população como 

uma população industrial, moderna e organizada. Símbolo do novo Brasil, 

estruturado na grande indústria e na formação do capital produtivo. 

Contudo, sabe-se que ao passo que Volta Redonda cresceu, com bairros bem 

planejados e urbanizados, a mesma Volta Redonda também viu nascer em seu 

território inúmeros bairros sem nenhum planejamento urbano. Tendo assim, desde a 

sua gênese, formando-se duas cidades bem distintas, uma atendida pela 

Companhia e outra ainda as margens desse processo de modernização.  

E esse distanciamento cresce com o passar das décadas, até que, ao 

adentrar nos anos 90, em meio as políticas de privatização, a CSN deixa de ser uma 

empresa estatal, e, passando a executar uma nova gestão empresarial baseada na 

em interesses intrísecos à lógica da acumulação de capitais. E como Lima (2013), 

aponta em seu trabalho, a cidade então passa a se reorientar em novas políticas, 

objetivando uma redefinição econômica local. 

Assim, as ações da CSN vão se tornando cada vez mais rarefeitas e frágeis, 

desmantelando por completo a relação entre a cidade e a organização, em meados 

da década de 70. Mas para a população local essa mudança só passa a ser 
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percebida na década 80, quando passa-se a se discutir sobre a privatização da 

siderúrgica.   

E, como poderemos observar, a transição da Companhia de empresa estatal 

para o capital privado era mais que uma simples mudança estratégica nas diretrizes 

do desenvolvimento nacional. Esta mudança também trouxe fortes impactos, 

forçando Volta Redonda a reconstruir sua noção de desenvolvimento, e criando na 

população um distanciamento da velha “cidade do aço”. 

Contudo, Santos (2006, p. 38) observa que diversos municípios convergem, 

nesse período dos anos 1990, para a construção de políticas de desenvolvimento no 

âmbito de seus territórios; e isso dentre tantas razões foi um movimento gerado pela 

criação de inúmeros municípios novos no estado do Rio de Janeiro. Notemos assim 

que Volta Redonda também vive em uma conjuntura interligada por efeitos internos 

e externos a sua localidade, mas que forçam a administração municipal a repensar 

sua situação socioeconômica e a traçar novas diretrizes econômicas territoriais. 

 

4.2 O Desenvolvimento de Volta Redonda e a sua Reestruturação no 

Período Pós-Privatização 

 

Dado o contexto da crise fiscal do Estado brasileiro, surge na agenda estatal 

a necessidade de implementar certas políticas que reduzem a atuação do Estado 

nas áreas sociais, e, até mesmo nas suas atividades produtivas. Nesse sentido o 

que Bresser-Perreira (2005) definiria como “enxugamento da máquina estatal”, 

aparece para muitos autores, como Carlos Montaño (2002), a mudança da gestão 

nacional que reorienta suas forças no pagamento da dívida externa, ainda que para 

isso, precarizando outras ações. Esta reorganização das atividades do Estado sobre 

uma ótica neoliberal determina como ele deve agir e, sob essa nova compreensão 

de suas atribuições, a gestão pública brasileira minimiza suas atividades e ações. E, 

como efeito dessa diminuição das atribuições do Estado, surge o Plano Nacional de 

Desestatização (PND), ainda no governo do então Presidente Fernando Collor de 

Mello. O PND, como nos demonstra Castro (2005), visava: 
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(...) contribuir para o desenvolvimento do parque nacional; consolidar a 
estabilidade; reduzir a dívida pública (via aceitação de títulos como moeda 
de privatização). (...) nos governos Collor e Itamar Franco (1990-94) foram 
privatizadas 33 empresas federais (as empresas estaduais só entraram no 
programa posteriormente). (Castro, 2005 p. 132-133) 

 

 Como observa Castro (op. cit.), as mudanças implementadas nesse cenário 

tinham como foco central mudar o modelo brasileiro de desenvolvimento econômico, 

até então orientado e alavancado pelo Estado. Mas, compartilhando das teorias 

neoliberais, Collor tentou romper com o Modelo de Substituição de Importações 

(MSI), até então adotado no Brasil, por um modelo de desenvolvimento com menor 

participação do Estado. 

Isso porque, segundo a teoria neoliberal, o processo de industrialização 

puxado pela ação estatal deixou sequelas no país, principalmente no tocante ao 

endividamento do Estado. Então, ainda na entrada dos anos 90, a privatização das 

empresas estatais brasileiras foi uma das medidas adotadas para reduzir o quadro 

de despesas das corporações agora de capital privado. 

Mas, na verdade, a justificativa era a reorientação da máquina pública, que 

teve entre suas principais consequências o Plano de Desestatização de inúmeras 

empresas estatais. Tratava se de um plano ideológico maior, que se fazia dominante 

no cenário político internacional, e que tinha como raiz um pilar do pensamento 

liberal, de um estado menos interventor nos cenários econômicos e, principalmente, 

no incentivo a ação individual das empresas privadas (BRESSER-PEREIRA; 2005). 

Esta corrente compreendia que na ação dos agentes privados havia a 

possibilidade de aumento da competição e dessa forma, a maior competição entre 

as empresas traria um aumento da eficiência nesses mercados, como nos 

demonstra Castro (2005). No entanto, ao passo que estas correntes foram 

importadas pela gestão pública brasileira, acaba-se comprovando que as 

consequências das privatizações não estavam apenas no âmbito concorrencial dos 

mercados, ou da ação da livre iniciativa, mas existiam tantos outros fatores e 

consequências desse processo. 

E, quando se observa a história das privatizações, temos como conhecido o 

caso da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda. O impacto 

dessa política nacional tem enorme relevância na orientação local, ou melhor, na 

reorientação de políticas públicas que vieram com o objetivo de minimizar os efeitos 

negativos da privatização da siderúrgica, que até então era o marco do 
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desenvolvimento da cidade. Até então o próprio fator simbólico da localidade se 

mantinha arraigado à imagem do aço e da metalurgia (FERNANDES; 2001). 

Contudo, esta já não estava mais tão próxima da cidade ou dos planos de 

desenvolvimento local como fazia há décadas atrás, assim como já foi exposto na 

seção anterior, o modelo “company-town” vai se desfalecendo ainda nas décadas de 

60 e 70. Porém, o contexto local ainda estava na década de 1990 muito ligado a 

Companhia e as suas ações na região. 

Na prática, os efeitos da privatização como uma política macro estavam 

intrinsecamente ligados aos novos problemas locais que surgiam para a tão famosa 

“Cidade do Aço”. Afinal, além da redefinição clara dos objetivos da empresa, o 

município agora também tem como problema latente o desemprego, e a diminuição 

das transações entre a CSN e muitas empresas locais. Como poderemos ver mais a 

frente. 

Verificando um pouco mais a fundo o problema do desemprego notemos que, 

no bojo da privatização, a CSN tem o seu quadro de funcionários enxugados por 

meio de algumas práticas organizacionais adotadas dentro da empresa, visando 

maior eficiência e competitividade perante o cenário internacional. Alguns dados 

explicitados por Lima (2013) apresentam-nos bem esses números: 

 

Estima-se que mais de oito mil funcionários tenham sido desligados apenas 
entre 1990 e 1997 por programas de enxugamento, como o Plano de 
Demissão Incentivada (PDI) (...) E calcula-se que, apenas em 1997, essa 
redução, especificamente em Volta Redonda, tenha sido na ordem de 13%, 
permanecendo a geração de empregos formais na cidade praticamente 
estagnada até 2004. Para completar este cenário, o percentual de 
trabalhadores na indústria local caiu de 37% para 20,6%, entre 1996 e 
2006, havendo também uma redução de 20% no rendimento dos 
trabalhadores”. (Lima, 2013 p. 11 apud Dulci, 2010). 

 

Os impactos dessa reestruturação econômica pautada em bases neoliberais 

traz o fechamento de inúmeras empresas fornecedoras da antiga estatal, uma vez 

que no novo cenário a Siderúrgica procurava a comercialização com outras 

empresas fora do contexto local ou regional, expandindo a sua relação com novos 

fornecedores, como analisa Rezende (2010, p. 23). Tal estratégia da CSN 

“desestruturou o chamado ‘Cinturão do Aço’ (um conjunto de empresas 

fornecedoras)”; como também observa Raphael Lima (2011) em sua análise sobre o 

contexto pós-privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (LIMA, 2011). 
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E, como elucida Lima (op. cit.), a CSN celebrava seus acordos com empresas 

do interior paulista com o intuito de favorecer aqueles que vendem por um preço 

justo. E sob a visão do então presidente da siderúrgica, Benjamim Steinbruch, a 

desestruturação do “cinturão do aço” veio como consequência natural; gerada pelos 

próprios empresários da região que tinham um interesse maior do que o de gerar 

empregos e dinamizar a região. Na verdade, Steinbruch observa que: 

 

Essa situação é igual para a cidade e para a empresa. (...) o cinturão foi 
uma idéia que foi prejudicada por causa da vontade absurda de alguns em 
fazer lucro fácil. A idéia é sensacional. Por que a CSN não vai priorizar 
aquele que é desempregado que tem condição de montar um pequeno 
negócio ou um pequeno empresário de fornecer para a Companhia? É 
lógico que nós queremos priorizar Volta Redonda, mas o pessoal 
infelizmente tenta se aproveitar disso, só vê o curto prazo e inviabiliza o 
médio e longo prazo. É uma idéia que infelizmente se perdeu no caminho 
por ações de uns poucos. (Benjamin Steinbruch – Diário de Vale – 09 e 
10/08/1997). 

 

Percebe-se então a dificuldade da Companhia em articular as firmas e as 

subsidiarias da região, gerando assim um modelo de desenvolvimento local mais 

integrado. E como o próprio Benjamin revela logo acima, não houve a intenção da 

CSN de formular medidas paleativas que minimizassem o problema gerado por 

alguns empresários da região que agiam em torno de interesses próprios. Uma 

solução que não só articularia mais os agentes locais mas também efetivaria um 

desenvolvimento mais coeso seria a implementação de cooperativas na região. 

Além do desmantelamento produtivo do chamado “cinturão do aço”, a 

Companhia aplica no pós-privatização métodos produtivos mais flexíveis, seguindo a 

redefinição das suas atividades, se estruturando como uma “fábrica magra”, sem 

excessos, tanto na questão de utilização de recursos e insumos quanto na questão 

da utilização de mão-de-obra, como denota Corriat (1994). E no cenário geral do 

mercado de trabalho essas mudanças afetaram negativamente a sociedade. 

Logo, trazendo à discussão a ótica de Markusen (1995) sobre os tipos de 

distritos industriais; observa-se que os distritos industriais que detém dentro de suas 

próprias localidades suas principais conexões no que se refere à contratação de 

empresas subsidiárias e fornecedoras, como era o caso da CSN quando ainda 

estatal, estes “Distritos Centro-Radiais” (1995, p. 15) estimulam a atividade 

econômica interna, pois geram a criação de novos postos de trabalho dentro da 

localidade, e a criação de uma cadeia produtiva nesta mesma localidade, criando 
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também a oportunidade de transmissão de conhecimentos, inovações e habilidades 

nesse locus. 

Mas nota-se que com a privatização da Siderúrgica e com a adoção de novas 

políticas estratégicas, visando ganhos de mercado, esta passa a estabelecer 

conexões com empresas externas à cidade de Volta Redonda, e em grande parte, 

externas até ao estado do Rio Contudo as ações da CSN tem se tornado mais 

rarefeitas no município, e por isso cria-se a emergência de se estabelecer uma nova 

concepção de desenvolvimetno local, como bem observa Lima (2011).  

Percebe-se então que a CSN tenta operar, segundo a tipologia de Markusen 

(1995) em um modelo de “Distrito Centro-Radial” (op. cit., p. 25). Mas a ação da 

Companhia na localidade não permite que outras empresas de grande porte se 

estabeleçam em Volta Redonda. Não permitindo que a cidade concorra com outros 

municípios da região como Resende, Porto Real e Itatiaia, na atração de novas 

firmas de grande porte. E não permitindo de igual modo que se instale na cidade um 

distrito “Plataforma-Satélite”, que a própria Markusen (1995 p. 26) classifica como: 

distritos em que possuem como caracteristica principal “a total ausência de 

conexões ou transações no interior do distrito”. E ainda dentro da análise de 

Markusen (1995) sobre os tipos de distritos industriais, percebe-se que o distrito 

monoindustrial continua caracterizando a cidade. 

 

Nesse tipo de distrito, a estrutura econômica é largamente dominada por 
decisões de investimentos de grandes firmas, tomadas fora da Plataforma-
Satélite (...). Nesse mesmo sentido, não se constitui uma rede de 
fornecedores locais. Como tais distritos congregam firmas heterogêneas – 
em termos de produtos ou mesmo de industrias – e cujo controle é 
totalmente externo, não se veem empreendimentos conjuntos entre elas, 
sejam parcerias voltadas para inovações, sejam arranjos voltados para a 
estabilização de mercados ou para a assunção compartilhada de quaisquer 
riscos. E aí se tem uma grande diferença em relação ao que ocorre nos 
Distritos Centro-Radiais, dado que nestes as grandes firmas-eixo (de 
inserção multinacional) tem base e centro decisório local. (Markussen 1995, 
p. 26) 

   

No entanto, as relações da CSN mantém em Volta Redonda o modelo de um 

“Distrito Centro-Radial”. Neste processo a presença da CSN como dona de grandes 

glebas não ocupadas em toda a cidade exerce uma pressão sobre o preço dos 

imóveis e terrenos da cidade, dificultando a atração de novos epreendimentos para a 

localidade. E no que se refere as grandes empresas, peças chaves nos distritos 
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“Plataforma-Satélite”, essa ocupação dos principais terrenos pela Siderurgica acaba 

impedindo a viabilização de novos investimentos em Volta Redonda.  

Mas ainda retomaremos esta discussão nas próximas partes deste trabalho; 

contudo, agora parecenos pertinente observarmos que a ação da Companhia em 

Volta Redonda inibe a construção de um distrito industrial organizado em grandes 

corporações. 

A organização produtiva local mantêm suas características no modelo 

“Centro-Radial”. Pois mesmo com a dificuldade dos atores locais estabelecerem 

novas conexões com a gestão da CSN no cenário pós-privatização, a Companhia se 

mantem como um agente de destaque na orientação das políticas de 

desenvolvimento do município. Neste mesmo tempo a Companhia articula suas 

novas relações, principalemente com novos fornecedores do estado de São Paulo, 

visando sua posição no cenário internacional, e seus interesses corporativos. Mas 

continua interagindo estratégicamente no território da cidade de Volta Redonda, 

articulando seus interesses estratégicos sobre a planta do município (LIMA, 2011). 

A estruturação das relações da Companhia Siderúrgica Nacional passa a ser 

determinada principalmente pela “nova geoeconomia”, termo utilizado por Dicken 

(2010) ao considerar tais mudanças na ação das empresas; haja vista que esta 

interação não é mais determinada apenas pela ação da empresa com o Estado, mas 

também por esta e outras tantas instituições. Como no caso da CSN, onde a relação 

com suas empresas fornecedoras de insumos se transforma. E, nesse sentido, 

percebe-se que essa mudança na orientação dos negócios da empresa pode ser 

notada pelo discurso da então ex-diretora da organização, Maria Silvia Bastos que 

tenta explicar o porquê da mudança nas relações entre a empresa e suas 

fornecedoras:  

 

Em geral, os fornecedores não eram competitivos. A gente acabava 
comprando um produto pior a um preço mais alto (...). A regra é que tem 
que ser competitivo, não pode viver em função da gente, a CSN adiantando 
dinheiro, a CSN financiando e a CSN comprando um produto que não é o 
melhor pelo preço que não é o menor. Então, de novo: é uma coisa que tem 
que ser feita em bases profissionais. Não pode ser na base de mãe para 
filho porque isso não funciona em negócio. (MARQUES, Maria Silvia 
Bastos. Maria Silvia Bastos Marques I (depoimento 1999). Rio de Janeiro, 
CPDOC/FUNDAÇÃO CSN, 2008. 88 p. dat., apud. Rezende (2010)).  
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Notemos que, como estatal, a Companhia exercia um papel central na 

dinâmica regional, mas nessa nova visão a empresa não é “territorizada”, ao 

contrário, como observa Dicken (2010) esta passa a ser globalizada, organizada em 

redes de produção; e ainda complementa: 

 

O processo é muito complexo porque, embora os Estados e as economias 
locais sejam específicos em termos territoriais, as redes de produção não 
são. As redes de produção ‘cortam’ as fronteiras de maneiras muito 
diferentes, influenciadas, em parte, pelas barreiras reguladoras e não 
reguladoras e pelas condições socioculturais para criar estruturas que são 
‘descontinuamente territoriais. (Dicken, 2010 p. 44). 

 

Mas, nesse contexto, como observa Lima (2011), Volta Redonda passa a se 

dinamizar economicamente, pautando a criação de novas políticas públicas 

principalmente na área de infraestrutura urbana. Assim ainda no primeiro governo do 

então prefeito Antônio Francisco Neto, do Partido Social Brasileiro (PSB), pautou-se 

na construção de uma nova identidade da cidade, transformando também a sua 

concepção de desenvolvimento, até então marcada pela indústria siderúrgica.  

 

O prefeito passou a investir na mudança da relação com a CSN como 
suporte para a elaboração de uma nova Volta Redonda escorada em outra 
identidade apoiada em uma completa reforma paisagística, de certa forma 
um desdobramento da formulação anterior de Paulo Baltazar acerca da 
marca da “cidade bonita”. Em substituição à imagem da “cidade do aço”, o 
prefeito planejava instituir a marca da “curva do rio” (...) (Lima, 2011 p. 132). 

 

O desejo de encontrar outra vocação para a cidade fazia crescer o esforço 

público em determinar novas diretrizes para reduzir os problemas sociais tão 

latentes nesse período em toda a cidade. E com esse interesse maior de se 

estruturar novos parâmetros de desenvolvimento local nasce a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento e Turismo de Volta Redonda, órgão esse que terá um pouco de 

sua história retratada nas próximas seções, para que se possa compreender melhor 

o atual estágio dessas políticas públicas de desenvolvimento concebidas em um 

modelo botton up3. 

 

 

                                                 
3 Secchi (2010) conceitua que as políticas desenvolvidas no modelo botton up são aquelas que 
emergem da sociedade, alcançando as esferas superiores da administração pública. 
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4.3- A Busca de uma nova concepção de desenvolvimento: A criação da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo 

 
Dada a necessidade de se recriar Volta Redonda economicamente, surge em 

2006 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), 

com o intuito de atrair novos investimentos e projetos para o município. Transforma-

se assim a noção de desenvolvimento nesse período, onde a administração pública 

municipal inicia a formulação de algumas políticas de integração regional, como foi o 

caso da criação da Assessoria Especial para a Integração Regional, durante o 

mandato do ex-prefeito Paulo Baltazar (Rezende, 2010). Outra ação municipal que 

veio em direção a esta nova organização local foi a ADEMP – Agência de 

Desenvolvimento do Médio Paraíba, que, como observa Lima (2010, p. 86), surge 

com o intuito de “servir como fórum ou instância de integração de governos, 

instituições, empresas e entidades de classes”. Surge com o objetivo maior de 

promoção da região Sul Fluminense como uma região mais competitiva e atrativa 

para novos investimentos, sem ter como finalidade principal a deliberação de seus 

atores envolvidos. 

Porém, as limitações de integração e articulação regional acabam dificultando 

um bom aproveitamento dessas políticas que possuíam um caráter definidamente 

mais pensado para o estabelecimento de conexões econômicas e sociais para o Sul 

Fluminense (LIMA, op. cit.). No entanto, a ADEMP e outros órgãos e instituições 

pensados para projetar um desenvolvimento articulado, como a ACIAP e o 

MERCOVALE acabam não exercendo papeis relevantes na condução de um 

desenvolvimento propriamente regional.  

 Contudo, atendendo a nova conjuntura de reestruturação local, a SMDET 

nasce objetivando a formação de um “desenvolvimento descentralizado, integrado e 

sustentável”. A secretaria vem para ampliar a atuação do poder público no tocante 

ao fortalecimento do parque produtivo municipal. Essa diretriz consiste na captação 

de novos investimentos, que gerem emprego, inovação e renda local. 

No que se refere à literatura sobre desenvolvimento industrial, é consensual 

que a atração de novas plantas industriais dinamiza a economia local, mas tais 

distritos em seu formato aplicado na grande maioria dos municípios do país tendem 

a não promover o desenvolvimento por completo de suas regiões, e isso devido a 

algumas características desses novos empreendimentos industriais. 
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Castells (1999) observa que a nova dinâmica das plantas industriais tende a 

ser descentralizada, com suas atividades baseadas nas tecnologias da informação. 

Contudo, esse novo cenário de empresas globais e conectadas em redes também 

traz alguns problemas às localidades, uma vez que, atuando no âmbito global, estas 

organizações já não possuem tantas conexões com as suas localidades, caso já 

observado neste trabalho com a alteração do foco de operação da Companhia 

Siderúrgica Nacional na cidade de Volta Redonda. Quando estatal, a CSN mantinha 

fortes laços com a localidade, porém com a sua privatização surge a necessidade 

desta em se manter no mercado globalizado e concorrentemente ativo das 

transnacionais do ramo siderúrgico. Esta nova fase, faz com que a antiga empresa 

marcada por sua estrutura fordista passe a interagir com uma rede mais ampla de 

parcerias, principalmente no estado de São Paulo, deixando suas parcerias locais, 

produzindo desemprego e redução das atividades econômicas da cidade (LIMA, 

2011). 

Logo, observando o contexto geral, não nos parece simplista ou imediatista 

uma conexão entre o desenvolvimento local e a criação de novos distritos industriais 

inseridos nessa lógica de APLs basicamente estruturados em empresas 

transnacionais. A não ser que estes nasçam segundo a sua característica histórica, 

como foi o caso da “Terceira Itália”, já tão abordado nos estudos de desenvolvimento 

regional/local (PUTNAM, 1996; BECATTINI,1999; COCCO, G. et. al. 2002). Porém, 

como bem elucida Markusen (1995, p. 18), estes pequenos empreendimentos 

possuíam características muito especiais de cooperação mutua, além de se 

basearem no investimento e na produção in loco.  

E, por assim se constituírem, estes distritos industriais italianos conseguiam 

produzir não apenas o “capital social”, notoriamente observado por estudiosos desse 

contexto, mas também algo que é de fundamental importância para a estruturação 

de um desenvolvimento endógeno: a inovação. Inovação esta produzida pela 

interação destas pequenas empresas em seus locus; e, que eram compartilhas por 

estas quando necessário. 

Assim, essa relação das organizações em um determinado “locus” provia um 

bom espaço para a interação do capital humano, tecnológico e até mesmo produtivo; 

acentuando o poder desses arranjos produtivos para sobrepor adversidades. 

Fortalecendo o cenário local, uma vez que suas interações e conexões se 
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mantinham dentro dos limites regionais visando o desenvolvimento em longo prazo 

(MARKUSEN, 1995, p. 19). Nesse sentido, a figura abaixo nos demonstra a 

diferença entre os diferentes tipos de distritos industriais segundo Ann Markussen 

(1995): 

 

Figura 1: Tamanho relativo das firmas e as conexões entre elas nos distritos 

industriais: 

 

 

Fonte: Markusen, 1995 p. 16. 
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Como nota-se na ilustração acima, os distritos “Plataforma-Satélite”, formados 

por empresas de grande porte, estabelecem suas redes e conexões fora dos limites 

do seu distrito. Dificultando assim o estabelecimento de um cenário favorável para a 

confiança, e, consequentemente para a formação de um capital social. Capital este 

que será o responsável por gerar novas possibilidades dessa localidade vencer 

crises e cenários desfavoráveis, como observam Becattini (1999) e Markusen 

(1995). Sendo que a partir disto, estes se tornam mais flexíveis, podendo gerar 

inovação e consequentemente desenvolvimento in loco. 

Nesta seção ainda cabe retomar a questão da conjuntura sociopolítica em 

que se insere a criação da SMDET. Situação essa em que a administração pública e 

a prestação de serviços em geral passam a se destacar no cenário econômico de 

Volta Redonda. Tanto que a cidade passa a se concretizar como um importante pólo 

de serviços na região. E transforma assim suas características de cidade fordista-

industrial para ser um centro regional de serviços (REZENDE, 2010 p. 31). 

A tabela que segue abaixo nos elucida de forma simplificada como o PIB da 

cidade se transformou nos últimos anos, o que nos reforça esta ideia de 

reconfiguração da economia local: 

 

Tabela 1: PIB municipal de Volta Redonda, em milhares de reais, por grandes 

setores: 

 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Indústria 1.322.165,23 1.441.605,59 1.445.193,81 1.605.401,96 1.973.941,53 2.665.562,55 3.181.989,97 4.898.216,69 7.128.191,10 

Comércio 91.086,80 176.674,26 75.490,45 73.606,41 89.155,93 103.501,76 104.984,60 151.384,83 204.432,01 

Agropecuária 1.521,79 1.096,63 1.043,37 898,69 1.935,32 2.430,02 2.657,13 7.314,94 5.206,58 

Extração 
Mineral 

2.956,62 3.223,03 3.511,62 2.628,77 2.306,80 1.784,21 207,35 1.341,12 161,38 

Serviços 747.243,81 817.805,01 937.624,43 908.872,52 1.000.162,47 1.148.296,53 1.075.836,91 1.139.162,25 1.106.344,64 

Administração 
Pública 

105.952,04 98.513,98 74.399,84 84.213,43 77.430,34 92.780,28 92.837,67 281.125,99 320.090,80 

Construção 
Civil 

125.088,65 121.469,84 162.115,72 142.586,01 140.528,18 163.768,83 151.863,64 146.060,30 135.149,99 

Impostos 
sobre produto 

125.560,99 140.056,23 142.431,66 142.421,66 176.000,32 192.752,05 196.894,40 207.326,02 241.502,28 

Aluguéis 231.434,00 263.990,13 293.598,03 306.399,92 312.360,28 317.662,42 319.409,28 322.734,97 331.542,78 

Total 2.753.009,94 3.059.434,70 3.135.408,93 3.267.039 3.773.821,17 4.688.538,65 5.126.680,95 7.148.667,11 9.472.621,56 

(Fundação - CEPERJ apud. Rezende, 2010. Adaptado pelo autor) 

 

Apesar do aumento relativo em todas as áreas indicadas pelo quadro acima, 

evidencia-se que o PIB no setor de comércio tem uma ampliação sequencial, desde 
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o ano de 2001; assim como o PIB no setor da administração pública se expande 

expressivamente entre os anos de 2003 e 2004. Contudo, o setor industrial da 

cidade ainda continua sendo o cargo chefe para a movimentação positiva do PIB. 

Por isso, notemos que este cenário não é o de redefinição do setor de serviços 

como o principal setor econômico, mas é um momento importante em que este setor 

é fortalecido em Volta Redonda, depois dos problemas internos trazidos pela 

pivatização.  

Percebe-se que ainda nos primeiros anos de criação da SMDET esta ainda 

não conseguia trazer muitos projetos que alavancassem o desenvolvimento local 

(Rezende, 2010 p. 34). E, sob tal inércia institucional, Rezende observa que a pouca 

visão dos primeiros secretários no tocante a esses assuntos e a falta de projetos 

consistentes para a criação de uma atmosfera de atração de investimentos 

econômicos promissores para a cidade foram fatores que permearam os primeiros 

anos de existência da secretaria recentemente criada. Até que Jessé de Hollanda 

assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo no ano de 

2009, e esta entra em uma nova fase. 

Nessa nova fase a secretaria amplia seus objetivos como podemos observar 

segundo as diretrizes apontadas pelo site da própria SMDET: 

 

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo tem como eixos de atuação a atração de novos investimentos, bem 
como a ampliação dos já existentes, a coordenação de projetos com o setor 
público em infraestrutura e logística para o escoamento da produção, ações 
em ciência, tecnologia e inovação implantação de Parques Industriais, 
melhoria da produtividade agroindustrial, o suporte ao pequeno e médio 
empreendedor e a continua melhoria na infraestrutura turística da cidade. 
(SITE, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo) 

 

 

Mas este trabalho visa analisar as questões que envolvem a criação das 

novas áreas de expansão industrial na cidade de Volta Redonda, por isso ainda nas 

próximas seções deste trabalho serão desenvolvidas mais a fundo algumas de suas 

características iniciais, assim como o contexto sociopolítico em que estes têm sido 

planejados e implementados como políticas municipais de desenvolvimento. 

No entanto, torna-se pertinente discorrer sobre as principais características 

dos distritos industriais como políticas públicas.  
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4.4 Os Distritos Industriais como Políticas Públicas 

 

Retomando a ideia conceitual de políticas públicas, para Leonardo Secchi 

(2010) estas são ações determinadas para combater determinado problema que 

possua um caráter público. É notável que a atuação estatal na esfera econômica se 

dê de formas múltiplas, e na seara do desenvolvimento econômico a agenda estatal 

tem se debruçado constantemente sobre os problemas macroeconômicos e também 

sobre os problemas regionais e locais, que têm sido classificados como de caráter 

público. 

Ainda sobre a questão do papel das instituições governamentais na economia 

atual, Castells observa que estes ainda possuem grande relevância na questão da 

empregabilidade já que tendem a empregar na média “entre um terço e mais da 

metade” (Castells, 2010 p. 157) dos postos de trabalho mundial. Além da 

importância das instituições públicas na construção de ações que estimulem ou que 

restrinjam a atividade econômica e o desenvolvimento, tanto em escala global 

quanto em escala regional por meio dos blocos econômicos, acordos entre países. 

 

As redes de empresas, negociando no mercado global, são apenas uma 
parte da história. Igualmente importantes são os atos das instituições 
públicas no patrocínio, na restrição e na formação do livre comércio, e no 
posicionamento dos governos em apoio a esses personagens econômicos 
cujos interesses representam. (Castells, 2010 p. 157) 

 

Esta atuação também se manifesta com extrema relevância nas esferas 

locais, uma vez que cresce a importância do planejamento local, e da estruturação 

de políticas de cunho endógeno com o anseio de produzir um novo tipo de 

desenvolvimento, estimulado por bases locais. E, trazendo-nos grandes 

contribuições, Lastres e Cassiolato (2010) observam que a construção de arranjos 

produtivos locais surge como uma tentativa de formular vias de integração dos 

conhecimentos produtivos em uma economia onde a informação e o conhecimento 

paulatinamente ganham grande relevância para a produção da inovação, e 

consequentemente do desenvolvimento. Os autores ainda completam que: 
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A participação em tais formatos organizacionais é estratégica para 
empresas de todos os tamanhos, mas especialmente para as empresas de 
pequeno porte, ajudando-as a superar barreiras a seu crescimento e a 
produzir e comercializar seus produtos em mercados nacionais e até 
internacionais. (Lastres e Cassiolato, 2003 p. 5). 

 

E, sob tal perspectiva, inúmeras iniciativas da administração pública buscam a 

produção de distritos, arranjos e condomínios industriais; em suas mais diversas 

características, possuindo inúmeras empresas de tamanhos e características 

diferentes. Para atrair esses novos empreendimentos, as localidades utilizam 

políticas de isenção fiscal, concessão de benefícios estratégicos, e muitas outras 

políticas. Mas como percebe-se para que os distritos industriais consigam trazer tal 

dinâmica de cooperação e integração da inovação, e consequentemente trazer 

benefícios a essa localidade onde está inserido é de fundamental importância que 

este nasça com caracteristicas particulares. Nas próximas seções o presente 

trabalho se debruça a observar tais características primordiais para a construção de 

distritos industriais sólidos e que sejam benéficos para o desenvolvimento regional; 

além da observação empírica das políticas industriais incentivadas pela SMDET em 

Volta Redonda. 

Notoriamente essas novas redes de produção surgem nesse cenário com o 

mesmo intuito de integrar meios produtivos e de conhecimentos entre as empresas, 

como foi o caso da chamada “Terceira Itália”. Mas nota-se que em outras 

localidades com outras características regionais este modelo tende a ser frágil e 

limitado. 

Nos distritos industriais italianos, como bem nos explica Becattini (2002) esse 

termo nasce pela caracterização de Alfred Marshall, por meio da sua observação no 

que diz respeito a dinâmica e ao funcionamento de um grupo de pequenas 

empresas, que se concentram em uma dada região, e que especializam a sua 

produção e se limitam a operar em no mercado de trabalho desta mesma região em 

que ocupam e interagem (BECATTINI 2002, p. 46-47). E, ainda analisando as 

principais características destes distritos, Becattini revela que existem outros 

princípios básicos para a existência desses distritos no nordeste italiano: 
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(...) outros princípios originais dos distritos industriais: coexistência singular 
de concorrência e de solidariedade entre as empresas do distrito, que reduz 
os custos de transações do mercado local; efervescência inovadora oriunda 
da base, favorecida pelo “clima industrial” reinante no distrito; grande 
mobilidade, tanto horizontal quanto vertical, dos postos de trabalho; 
cooperação entre os membros do distrito para alcançar os objetivos 
econômicos ou, às vezes, melhorar o ambiente geográfico e social do 
distrito propriamente dito. (Becattini, 2002 p. 49). 

 

A confiança e a solidariedade entre essas organizações precede qualquer 

troca ou ajuda, por isso nem todas as áreas onde atualmente são implementadas 

políticas de estruturação de APLs comportarão esse modelo como ele foi 

estabelecido no caso da “Terceira Itália”. Até mesmo pelo fato desse sistema ter 

funcionado em pequenas comunidades italianas, fator esse que eleva a capacidade 

de articulação social, e consequentemente, da produção do capital social; daí torna-

se importante nesta discussão o fator que é trazido por Robert Putnam (1996), que 

observa a acentuação da relevância econômica sobre o civismo, principalmente 

quando o que está em debate é o desenvolvimento social, mas trazendo a esse 

debate a experiência italiana por ele estudada, onde um dos fatores primordiais do 

desenvolvimento social era a participação cívica da comunidade local nos assuntos 

públicos. 

O que nos mostra que para alavancar o desenvolvimento regional nem 

sempre teremos que tratar apenas de características ou fundamentos 

simploriamente econômicos, mas, pelo contrario, considerar que a esfera econômica 

interage e integra outros sistemas da nossa sociedade como o cultural e o político. 

 

(...) as tradições cívicas revelam-se um poderoso determinante dos atuais 
níveis de desenvolvimento sócio-econômico, mesmo se mantivermos 
constantes os níveis anteriores de desenvolvimento. (...) Em suma, a 
economia não serve para prognosticar o civismo, mas o civismo certamente 
serve para prognosticar a economia (...). (Putnam, p. 166: 1996). 

 

Sendo assim, não apenas a capacidade de interação entre estas empresas e 

organizações é algo fundamental, mas o estabelecimento de uma atmosfera criativa 

e inovadora também recebe grande eminência para que se possa estabelecer uma 

estrutura de desenvolvimento econômico local segundo os moldes dos distritos 

marshallianos. 

Segundo Raud (1999), os distritos italianos encontravam-se na região NEC 

(nordeste e central da península itálica), e, atuavam em setores “essencialmente 
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tradicionais” em sua grande maioria (RAUD 1999, p. 27). Porém, existiam também 

alguns distritos que se especializaram em atividades como o de setores de 

eletromecânica e mecânica. Mas estes possuíam também certas características 

comuns. E a principal delas observada aqui é a sua estruturação em pequenas e 

médias empresas (PMEs), interdependentes, e, concentradas em uma dada 

localidade. Neste quadro característico, a experiência da chamada “Terceira Itália” 

tornou-se referência, e expalhou-se para outras áreas como um exemplo bem 

sucedido de desenvolvimento. 

A próxima figura oferece uma localização mais exata da região em que estas 

novas formas de produção estavam inseridas no cenário italiano: 
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Figura 2: Localização dos Distritos Italianos e suas atividades econômicas: 

 

 

Fonte: Raud, 1999 p. 27 apud. Sforzi, 1990. 

 

E como a figura de Raud (1999), apresentada anteriormente, ilustra esses 

territórios específicos se especializavam desde a produção de artigos mais simples 

como: cerâmicas e artigos têxteis, até a produção de materiais baseados na 

engenharia elétrica e eletrônica. 

Segundo Raud (1999), a articulação de pequenas e médias empresas em 

torno de uma atividade produtiva especifica é um fator de grande relevância para 
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que estas empresas de menor porte possam vencer determinados problemas. Por 

isso, a autora observa: 

 

A noção de território subentende que da proximidade dos atores nascem 
interações que determinam uma dinâmica coletiva. Mas convém precisar 
esta noção na medida em que empresas geograficamente próximas não 
mantêm obrigatoriamente relações. (...) e é preciso introduzir a noção de 
proximidade industrial, definida em termos de similitude/complementaridade. 
(Raud 1999, p. 71). 

 

Notoriamente esta capacidade dos distritos industriais funcionarem como 

ferramentas para incentivar a economia local vêm ganhando forças, e vem 

crescendo a produção de políticas públicas que incentivem, em diversas partes do 

globo, novas experiências de arranjos produtivos locais. Assim, o debate sobre as 

políticas de desenvolvimento esbarra de igual modo no debate ideológico do 

tamanho do Estado moderno e das suas funções perante a sociedade. 

Em um contexto cada vez mais globalizado, como observa Dicken (2010), 

ganha força a noção de ‘hiperglobalistas’ que tende a reforçar a ideia segundo a 

qual os Estados já não possuem força frente a nova organização mundial dominada 

por empresas transnacionais. Nota-se a ativa participação do Estado em suas 

diversas esferas, na elaboração e execução de projetos que orientam a ação 

econômica. E historicamente no Brasil nos deparamos com a ação estatal na seara 

do desenvolvimento econômico. Assim, Celso Furtado já observa em 1974, ao 

escrever “O mito do desenvolvimento econômico”: 

 

O sistema não tem sido capaz de produzir espontaneamente o perfil de 
demanda capaz de assegurar uma taxa estável de crescimento, e que o 
crescimento a longo prazo depende de ações exógenas do governo. (...) As 
ondas sucessivas de expansão industrial no Brasil durante o período de 
pós-guerra não podem ser explicadas se não se tem em mente o papel 
autônomo desempenhado pelo governo, tanto subsidiando investimento 
como ampliando a demanda. (Furtado, 1974 p. 102) 

 

Percebe-se então o papel histórico, e de eminência do Estado brasileiro como 

agente capaz de dinamizar a economia, assim como em outros exemplos já 

expostos neste trabalho, quando se refere à instalação da Companhia Siderúrgica 

Nacional. Uma ação empreendida pelo Estado, projetando a inserção de uma 

indústria de base nacional, seguindo a política de uma “substituição de importações”, 

conceito bastante abordado nos primeiros textos da Comissão Econômica para 
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América Latina e Caribe (CEPAL), uma vez que esta se apresentava como um 

contraponto crítico em relação as ideias liberais existentes no comercio internacional 

(BIELSCHOWSKY, 2000). 

Assim tomamos como de fundamental importância uma analise das novas 

ações do poder público, também no âmbito regional, para que possamos analisá-las 

segundo a teoria já construída nesse âmbito. 

E retomando outras observações feitas por Furtado, abre-se espaço para o 

debate sobre a política estatal de investidor na infraestrutura nacional, não apenas 

na oferta de estradas e portos, mas também pela política de subsídios adotada para 

estimular o processo de industrialização nacional (FURTADO, 1974). 

Tem assim o Estado brasileiro, uma incontestável participação no processo 

de formulação de políticas desenvolvimentistas. Sendo que hoje esse fenômeno é 

notável em nossos dias, pois muitas ainda hoje o Estado tem empreendido inumeras 

políticas industriais. Um exemplo claro disso são os novos empreendimentos pela 

SMDET que esta pesquisa tenta caracterizar. Obviamente que atualmente o poder 

público tem se inclinado a outras políticas, como cabe em nosso contexto social; e, 

de certa forma é sobre estas novas políticas que iremos nos lançar mais a fundo 

com o decorrer deste trabalho.  

No entanto, torna-se fundamental que seja trazida também para essa 

discussão a definição teórica dos chamados APLs, ou, arranjos produtivos locais. 

Uma vez que na literatura brasileira inúmeros casos e exemplos de distritos 

industriais têm sido caracterizados segundo este conceito. 

Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

os APLs são: 

 

(...) aglomerações de empresas, localizadas em um mesmo território, que 
apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, 
interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, 
tais como: governo, associações empresariais, instituições de crédito, 
ensino e pesquisa. (...) O mesmo fenômeno é às vezes denominado arranjo 
produtivo local, sistema produtivo local ou mesmo “cluster”. No Brasil a 
expressão mais difundida é arranjo produtivo local. (Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Fonte: 
http://www.mdic.gov.br/portalmdic/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3
00). 

 

O termo arranjo produtivo local é segundo o MDIC a forma mais usual na 

literatura brasileira, mas remete-se a uma variação do conceito originário dos 

http://www.mdic.gov.br/portalmdic/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=300
http://www.mdic.gov.br/portalmdic/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=300
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clássicos distritos industriais italianos ou dos Marshalianos. Apesar de ambos 

concentrarem-se em duas características principais: território delimitado e um 

número de empresas atuando em um mesmo ramo (BECATTINI, 2002; 

MARKUSEN, 1995). 

No entanto o quadro a seguir, ilustra muito bem as principais diferenças entre 

distritos industriais, arranjos produtivos locais, clusters, e, parques industriais; 

principalmente no que tange a sua formação e tipos lideranças constituidos em cada 

um destes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

Quadro 1: Diferenças entre os Termos: Distritos Industriais, Arranjos Produtivos 

Locais, Clusters e Parques Industriais: 

 

Termo Formação Liderança 

 

 

 

Distrito Industrial 

Concentração empresarial que 
permite o fechamento de todo o 

ciclo de produção de um  determinado 
produto (integração vertical do processo 
produtivo). As empresas constantes de 

um determinado distrito industrial 
pertencem todas a um mesmo ramo de 

atividade econômica que explora, 
naturalmente, os fatores próprios da 

região. 

Essa cadeia produtiva 
normalmente é liderada por uma 

empresa de médio ou grande 
porte, que exerce um papel 

muito importante no comando da 
mesma, estruturando relações 
sociais, relações produtivas e 
relações de mercado para os 
sistemas econômicos locais. 

 

 

 

 

 

Arranjo Produtivo 

Local 

 
 
 
 
 
 
 

APL são aglomerações territoriais de 
agentes econômicos, políticos e sociais, 
com foco em um conjunto específico de 
atividade econômica, que apresentam 

vínculos mesmo que incipientes. 

A liderança é exercida com a 
participação e a interação de 

empresas, que podem ser desde 
produtoras de bens e serviços 

finais até fornecedoras de 
insumos e equipamentos, 

prestadoras de consultoria e 
serviços, comercializadoras, 
clientes, entre outros, e suas 

variadas formas de 
representação e associação. 

Incluem também diversas outras 
instituições públicas e privadas 

voltadas para formação e 
capacitação de recursos 
humanos (como escolas 
técnicas e universidades) 

pesquisa, desenvolvimento; 
política, promoção e 

financiamento. 

 

 

Cluster 

Pode ser definido como um conjunto de 
empresas e entidades que interagem, 
gerando e capturando sinergias, com 

potencial de atingir crescimento 
competitivo contínuo superior ao de 

uma simples aglomeração econômica. 

 
A liderança é exercida por 

atores (empresas participantes, 
entidades públicas e privadas). 

 

 

 

Aglomeração ou 
Parque Industrial 

 

Caracterizada por um agrupamento 
geograficamente concentrado de 

empresas inter-relacionadas ou não e 
instituições correlatas numa 

determinada área, vinculadas por 
elementos comuns e complementares. 

Os aglomerados assumem diversas 
formas, dependendo de sua 

profundidade e sofisticação, mas a 
maioria inclui empresas de produtos e 

serviços finais, fornecedores de 
insumos especializados, componentes, 
equipamentos e serviços, instituições 

financeiras e empresas de setores 
correlatos. 

 
 
 
 
 

A liderança tem como ponto de 
partida uma grande empresa ou 
uma concentração de empresas 

semelhantes. 

Fonte: Almeida, 2006 p. 78-79; adaptado pelo autor. 
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Na próxima seção, apresenta-se mais um exemplo da ação governamental na 

esfera econômica, ou melhor, será abordada a construção dos novos loteamentos 

industriais na cidade de Volta Redonda. Desmistifica-se assim a ideia de inércia 

estatal quanto ao planejamento e a produção de políticas públicas de 

desenvolvimento, mas ainda faz-se necessário uma análise mais profunda para 

saber se estas ações têm sido empreendidas conforme as características abordadas 

pelas teorias de desenvolvimento regional. 

Neste caso, em especial, os três novos empreendimentos locais que se 

encontram no âmbito da SMDET. Cabe então caracterizá-los melhor, e delineá-los 

para que se possa entender seus pontos fortes e críticos, segundo algumas 

experiências já trazidas pela literatura. 

 

4.4.1 A Concepção dos Distritos Industriais em Volta Redonda  

 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta 

Redonda vem trabalhando com três projetos nomeados como parques industriais: o 

Parque Industrial do Roma, e os Parques Industriais João Pessoa Fernandes e do 

Contorno. Estes três empreendimentos, são no geral as principais políticas 

estruturadas pela prefeitura local com o objetivo máximo de desenvolver a área sul 

do município, uma vez que existem pouquíssimos terrenos disponíveis que 

favoreçam o crescimento econômico da cidade. Assim, Davi Marcolan Aragão, 

acessor jurídico da SMDET, ainda observa sobre as limitações da cidade: 

 

Agora agente não tem como pensar em crescer muito (...). Terminando a 
Zona Sul, sobra a região da Rodovia do Contorno que está quase toda 
planejada, não tem mais onde crescer. (Entrevista com Davi e Vera da 
SMDET- 04/12). 
 
 

Apesar da limitação no tocante ao território, Davi também salienta que 

existem outras possibilidades de se organizar novas políticas de desenvolvimento no 

município, políticas estas que retiram este foco atual do desenvolvimento industrial e 

que possuem como cargo chefe na área do agronegócio, incentivando 

principalmente a agricultura e a pecuária na Zona Norte da cidade. E, nesse sentido, 

o mesmo defende a adoção dessas políticas, que mesmo planejadas para o 
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pequeno número de agricultores existentes no município será uma forma de manter 

o desenvolvimento da cidade daqui a 10 anos, quando toda a área em expansão de 

Volta Redonda já estiver saturada. 

Atualmente, o interesse do setor público local tem sido reunir seus esforços 

para incentivar novos empreendimentos na região da rodovia dos Metalúrgicos, 

onde existe uma grande quantidade de terrenos, região essa que também é 

beneficiada pela facilidade logística, uma vez que fica bem próxima a Rodovia 

Presidente Dutra, um importante corredor onde se escoa grande parte da produção 

industrial do país e que liga as duas maiores cidades do país: Rio de Janeiro e São 

Paulo. Outro fator relevante e atrativo dessa região da cidade de Volta Redonda é a 

possibilidade de maior integração com as outras cidades próximas. 

Vera Lúcia Pires Nunes, Coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação da 

SMDET apresenta a concepção de desenvolvimento trabalhada atualmente nas 

novas políticas públicas estruturadas na cidade: 

 

Temos uma planta limitada, isso é a realidade. É um limitador determinante, 
pra qualquer coisa que você possa fazer no futuro. Então, por onde a gente 
pode crescer, romper essa barreira da inovação? (...) A cidade é um polo da 
região, todo mundo aflui para Volta Redonda pra comprar, na hora que 
precisa de um serviço médico, a gente desenvolveu esse lado (...). A gente 
tem um comércio que atrai a região toda pra cá. Então a gente desenvolveu 
essa capacidade de prestar serviços. E eu acredito então que nesse 
momento a gente tem um desenvolvimento que vem daquele braço da 
Dutra, da Rodovia dos Metalúrgicos, e, do Roma que talvez dê pra a gente 
sustentar por uns dez anos. (Entrevista com Vera e Davi- Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda - 04/12) 

 

Especialmente nessa nova fase a SMDET vem executando suas novas 

políticas por meio da desapropriação de terras nessa área sul do município, visando 

a atração de novos empreendimentos industriais paras essas áreas que até então 

não possuíam grande utilidade, uma vez que não eram aproveitadas 

economicamente, nem como áreas residenciais, nem agropecuárias ou industriais. 

A dinâmica das novas políticas estabelecidas pela SMDET em Volta Redonda 

tem concentrado os novos investimentos de diferentes ramos nessa região limítrofe 

do município. Foram também planejadas para esta extensão da cidade: o novo 

terminal rodoviário interestadual, que pretende abrigar a futura estação do TAV 

(Trem de Alta-Velocidade) e o novo terminal rodoviário da cidade, capaz de atender 

um maior fluxo de pessoas; o novo aeroporto do município; e, o hospital regional, 
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concebido por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba 

(CISMEPA). Com o objetivo de criar nas proximidades do Roma um “polo regional 

de transportes”, com fácil integração entre os meios de transporte, uma vez que se 

centralizariam ali, com uma boa proximidade. E, nesse sentido, Davi Marcolan 

comenta sobre esta questão da centralidade regional em Volta Redonda: 

 

Apesar de a gente não ver a instalação desse projeto a médios e longo 
prazo, o TAV seria decisivo pra questão da centralidade. A parada do TAV 
também é estratégica. Tem que ter uma centralidade, porque se ele para 
em Resende, dificilmente quem mora em Volta Redonda vai pra Resende 
pegar o TAV pra descer para o Rio. Então essa centralidade para o trem de 
alta-velocidade é Volta Redonda. Claro que isso tudo ainda será definido 
depois que alguma empresa ganhar a concorrência. Mas eu não vejo a 
expectativa desse projeto sair agora, pelo menos não no médio prazo. (...) 
O maior interesse da empresa que vai explorar os trens é imobiliário e não 
os trens. Quando ela faz uma parada, ela não compra só o terreno da 
parada, ela compra milhões de metros quadrados, porque ela quer explorar 
imobiliariamente aquela região. (Entrevista com Davi e Vera da SMDET em 
04/12). 

 

A execução deste projeto na Zona Sul da cidade tem pontos positivos, como 

esclarece Marcolan, pois além da proximidade dessa área com outros municípios 

vizinhos como Barra Mansa e Piraí, há o aproveitamento desses terrenos para a 

implementação de um projeto que tende a diminuir o trânsito de ônibus 

intermunicipais e interestaduais de passageiros no centro da cidade. Além do ponto 

chave de toda essa questão, que é gerar uma maior infraestrutura para toda essa 

localidade para que esta possa atrair consequentemente novos empreendimentos 

industriais. 

Outra característica relevante desses distritos industriais é que estes não têm 

sido planejados como políticas isoladas, mas estão sendo concebidos em ações 

conjuntas. No Plano Diretor Participativo da cidade estão registradas algumas 

leituras preliminares da cidade feitas pelo Consultor Jorge Wilheim, dentre as quais 

se destaca: 

 

O grupo dedicado ao desenvolvimento econômico propôs adotar medidas 
que incentivem a atração de turistas e a criação de um centro de compras 
de artesanato; assinalou a importância de se construir um Centro de 
Convenções e de feiras nos espaços da Ilha São João; propôs também que 

novas áreas industriais fossem localizadas nos setores a leste e a sul. 
(PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (ARCO DE CENTRALIDADE); p. 12). 
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Assim, nota-se que não estão propostos no planejamento urbano da cidade 

apenas os três distritos industriais da Zona Sul, mas existe também no Plano Diretor 

elaborado em 2006 o planejamento de inúmeras outras obras que buscam a 

afirmação da cidade de Volta Redonda como um polo regional, atrativo para novas 

empresas e também para novos empreendimentos nas áreas de serviços. 

Articulando-se com o projeto de término da Rodovia do Contorno existe 

também o projeto de um nova área de expansão industrial, nas imediações entre o 

setor sul do município e a cidade de Pinheiral. Mas para que esse projeto possa sair 

do papel é fundamental que seja concluída a construção dessa via. 

 

O Plano deverá também determinar, ao longo da via do Contorno e em 
áreas de sua confluência com outras vias de articulação: áreas para o apoio 
logístico da indústria e da cidade em geral, lá localizando: armazéns, 
depósitos de atacadistas, distribuidores e fornecedores de supermercados, 
serviços automobilísticos e serviços a caminhoneiros, inclusive sua 

hospedagem (...). (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - ARCO DE 

CENTRALIDADE; p.14).   
 

Desta forma, como consta no próprio Plano Diretor da cidade, nota-se que 

não estão sendo desenvolvidas apenas políticas industriais como a dos parques 

industriais do Roma, João Pessoa Fagundes e do Contorno, mas também estão 

desenvolvendo uma série de projetos que envolvem a atração de novas prestadoras 

de serviços. 

Ao observar o projeto de construção do Parque Industrial do Contorno, 

Cláudia Cabral, arquiteta do IPPU, ressalta que para aquela região da cidade 

existem alguns projetos também para que sejam construídos alguns bairros novos. 

Bairros estes que são planejados para que se possa reduzir o déficit imobiliário da 

cidade. E, principalmente, como nos afirma o acessor jurídico da SMDET, Davi 

Marcolan, o problema da especulação imobiliária na cidade. Segundo ele, este é um 

problema latente no desenvolvimento da cidade, sobretudo quandoo se analisa a 

questão do desenvolvimento industrial. Isto porque com o valor das terras cada vez 

mais caras tornam-se cada vez menos atrativos os investimentos de novas plantas 

fabris na localidade. Ao passo que outras cidades da região oferecem uma maior 

quantidade de terrenos disponíveis e a preços mais acessíveis para a indústria. 

Deste modo ele afirma: 
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A maior dificuldade em promover o desenvolvimento industrial no município 
está na escassez de áreas em nosso território. A maioria das terras 
disponíveis pertence a CSN, e as demais a poucos proprietários que não 
negociam estas áreas. Desta forma, existe uma especulação que eleva 
exageradamente os valores dos terrenos, impedindo, muitas vezes, a 
viabilidade de um empreendimento industrial. Mas nós vimos esta situação 
se amenizar com a criação dos parques, mas ainda não foi resolvida, sendo 
assim a principal dificuldade para a implantação e continuidade do projeto. 
(Entrevista Davi Marcolan, da SMDET. 14/11/2013). 

 

Nota-se então que os distritos industriais têm na especulação imobiliária uma 

grande barreira para a sua implantação e manutenção. Principalmente pela 

concentração das terras ociosas da cidade sob o controle da empresa. Isso 

porque a Companhia além de impedir a chegada de novos empreendimentos 

para a cidade também torna mais limitada a oferta de terrenos para a instalação 

de novas plantas industriais uma vez que gera um aumento geral no preço dos 

imóveis do município. 

Em outra ocasião, Marcolan comenta mais especificadamente sobre esse 

problema da cidade de Volta Redonda: 

 
É desproporcional investir um valor muito grande só na compra de uma 
área, que a área por si só não agrega um valor tão grande assim. Quando 
você fala de área comercial, o ponto comercial é importante, então se 
justifica pagar um valor alto pela área. Já você falando de empreendimentos 
industriais, o mais importante é a localização estratégica, logística e não 
propriamente a localização comercial. (Entrevista com Davi M. Aragão e 
Vera, da SMDET-VR. 04/12). 

 

No entanto, verifica-se que este problema do custo da terra não existe por si 

só, mas é em grande parte gerado pela CSN e por outros grandes proprietários de 

terras da cidade que possuem quase que a totalidade dos terrenos que seriam 

próprios para a instalação de novos empreendimentos industriais. 

Verifica-se então que o modelo da organização produtiva em Volta Redonda 

dentro da ótica da tipologia estabelecida por Ann Markusen (1995) continua se 

localizando como um distrio do tipo “Centro-Radial”. Uma vez que a ação da 

Companhia impede o estabelecimento de outras firmas de porte grande em seu 

território. E ao mesmo tempo pela sua ação no município não gera grandes redes e 

conexões com a cidade, no que tange a construção de redes de clientes e 

fornecedores locais. 

Desmistificando a possibilidade de constituição de um “Distrito Marshaliano” 

segundo as características teóricas oferecidas por Markusen (1995), pois a mesma 
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considera inviável a constituição de um distrito Marshaliano em um território onde 

existe a ação de uma grande empresa predominante. Papel este executado pela 

Companhia na cidade, que apesar de já não interferir na ação do território local 

como na época de sua constituição – onde ela própriamente executava as ações e o 

planejamento urbano da cidade – nas décadas de 40 e 50 principalmente. Entretanto 

ainda hoje a sua presença é relevante na conjuntura local, e a especulação 

imobiliária em Volta Redonda é um exemplo disso. 

E nesse cenário de reformulação do cenário econômico da própria CSN a 

cidade também traz algumas iniciativas que objetivavam sua redefinição econômica. 

E desse processo surge em meio o estabelecimento das novas demandas sociais, o 

projeto de construção de novas áreas industriais em Volta Redonda. 

Porém, no cenário de reformulação econômica da própria CSN, a cidade 

também vem criando algumas iniciativas que objetivam sua própria redefinição 

econômica. No seio desse processo, é preciso ressaltar o papel fundamental do 

Plano Diretor Participativo como um instrumento no processo de planejamento 

municipal. Esta medida é possível graças ao Estatuto das Cidades (Lei federal nº 

10.257) que ampliou a política urbana no Brasil, podendo esta atualmente ser 

debatida nas localidades. Rompendo com antigo ideário de políticas públicas 

centralizadas, formuladas e implementadas em estilo top down, nasce o Estatuto da 

Cidade, privilegiando o debate e a participação dos atores locais (Plano Diretor 

Participativo – Processo Participativo – p.3). 

O PDP foi instituído no município pelos Decretos Municipais nºs 10.585 e 

10.586, em julho de 2006, no auditório da Universidade Federal Fluminense. Sendo 

este sancionado no dia 06 de agosto de 2008 e sendo institucionalizada como Lei nº 

4.441, pelo então prefeito da cidade, Gothardo Lopes Netto (PSB), que destacou a 

importância das deliberações do Plano e enfatizou ainda: 

 

A partir deste ano de 2008, temos a tarefa e o desafio de implementar o 
plano diretor, ou seja, tirá-lo do papel e fazer com que a lei seja 
efetivamente aplicada. Para tanto, esperamos contar novamente com a 
ampla participação da sociedade através de seus segmentos e 
principalmente com a parceria do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, conforme determina a lei do Plano Diretor. (PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVO Lei 4.441). 
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Na mesma Lei, fica estabelecido como objetivo da política municipal de 

desenvolvimento econômico a articulação do desenvolvimento urbano, social e 

ambiental, tendo como foco a melhoria nos índices de qualidade de vida local e a 

redução das desigualdades sociais da população (Lei 4.441/08 Art. 79). 

Apesar do interesse em estruturar novos distritos industriais o novo Plano 

concede uma visão mais aberta sobre o desenvolvimento local, fazendo uma ponte 

entre este e diversos setores como o de transportes, o habitacional e o de meio 

ambiente.  

Além disso, o PDP em Volta Redonda segue a ideia de ampliação de 

instituições ambivalentes para se pensar nos problemas públicos atuais. Assim, 

captando os conceitos trabalhados por Beck (1996), os processos participativos 

tendem a se ampliar dada a limitação de técnicos e especialistas resolverem os 

problemas em uma sociedade cada vez mais diversificada e que a cada dia cria 

novas demandas sociais. Contudo, como observa Cláudia Cabral, integrante da 

comissão de projetos do Plano Diretor, e, que atualmente trabalha nos programas de 

planejamento urbano do IPPU de Volta Redonda, as políticas públicas de 

desenvolvimento não têm se articulado com os demais órgãos de pesquisa e 

projeto, ou até mesmo com os órgãos deliberativos como é o caso Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano. 

Cláudia também observa que apesar de todo o processo do PDP ter originado 

o CMDU (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano), este atualmente não 

tem exercido um papel atuante nas políticas de desenvolvimento local. 

 

Já no mandato do prefeito Antônio Francisco Netto, em 2009, começamos a 
trabalhar, nos reunir, e a fazer a agendas de trabalho, e a separar as 
equipes técnicas do Conselho. Mas como não começamos a avançar e a 
gente não tinha técnicos o suficiente para dar continuidade ao trabalho, 
então fomos entrando em um vazio... Começamos a suspender as reuniões. 
E até o segundo semestre nos reunimos muito, mas como já não 
apresentávamos mais os materiais necessários para as reuniões, e, para a 
construção de novas pautas para as discussões e deliberações do 
conselho, o trabalho foi se esfriando. (...) Eu não posso dizer que estagnou, 
ou que parou, mas houve um recuo nas ações do Conselho. (Entrevista 
Cláudia Chaves Cabral, arquiteta do IPPU e secretária do CMDU, em 
10/13). 

 

Outro representante do CMDU, Hélio José Alves, foi conselheiro até meados de 

2013, período em que houve a troca para a nova diretoria do órgão com a 

Conferência Municipal das Cidades. Ele observa que o conselho tem ficado 
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estagnado em meio a inúmeras ações represoras por parte do poder público local. 

Não permitindo assim deliberações acerca das novas políticas, inclusive dos NDIs 

que estão sendo implantados na cidade. 

 

Neste ano de 2013, depois da Conferência das Cidades ainda nem teve 
uma reunião que pudesse juntar a população e os representantes de 
classes e instituições para discutirmos sobre as obras atuais (...). (...) É o 
que mais temos visto são reuniões desmarcadas, e muitos colegas são 
impedidos de se expressar livremente ou de trazer suas comunidades para 
os debates. (Entrevista com Hélio José Alves, ex-conselheiro do CMDU no 
biênio 2011-2013). 

 

E como se pode perceber as demais secretarias e órgãos do município não tem 

se articulado com a SMDET para acompanhar estas políticas públicas mais de perto. 

E sobre a participação popular, esta então fica ainda mais aquém do desejo, uma 

vez que o próprio Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ainda não teve 

nenhuma deliberação no ano de 2013. 

Ressalta-se neste trabalho a importância da participação popular na 

implementação desses distritos industriais como políticas públicas porque é 

inconcebível encontrar uma experiência de um distrito industrial sem articulação com 

a socieadede desta localidade. Por isso Putnam (1996) destaca a capacidade cívica 

da população, e, se refere a tantos outros aspectos que nos mostram como o 

envolvimento dos munícipes é importante para que estes NDI não se estabeleçam 

como meros “loteamentos industriais”. 

Afinal, criar expansões industriais não é uma ação difícil, mas o desafio que se 

percebe é tornar estas expansões em locais capazes de articular suas empresas e a 

sua localidade. Markusen (1995) observa que experiências bem sucedidas de 

distritos industriais possuem: 

 

(...) a ofeta de bons empregos, a contenção das tendências à segmentação 
salarial e a prevenção de excessiva concentração da renda e da 
propriedade; a livre organização dos trabalhadores e a sua participação nos 
processos decisórios das empreas; o incentivo à participação e à 
contestação política em âmbito regional. (Markusen, 1995 p. 14). 

 

Logo, a construção de um ambiente favorável à participação entre o CMDU e a 

SMDET deveria ser um processo mais intenso. Processo este que não se restringa 

apenas à fase de elaboração do Novo Plano Diretor da cidade, mas que seja um 
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processo capaz de articular os atores regionais. Mobilizando assim nos NDI um 

ambiente de inovação e de coesão social. 

 

 

4.4.2 Caracterizando os Distritos Industriais: do Roma, João Pessoa Fagundes, 

e do Contorno 

 

Segundo os dados da própria SMDET, o Parque do Roma conta com uma 

área de aproximadamente 200.000 (duzentos mil) metros quadrados e, como consta 

no Anexo I desta pesquisa, sua área está dividida em 11 lotes. Sendo que desse 

total dois serão utilizados para a implantação do Hospital Regional do Médio 

Paraíba, e, no outro, bem ao seu lado, existe a proposta da prefeitura de trazer uma 

universidade federal com cursos na área de saúde (medicina, enfermagem e 

nutrição). A UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) tem 

demostrado interesse na proposta e estudos de viabilidade e de regulamentação do 

projeto estão ocorrendo desde 2009, sendo que o Hospital Regional já está sendo 

construído para atender ao CISMEPA e ao projeto de integração regional na área da 

saúde pública. 

Os outros 9 lotes que restam nesse condomínio estão projetados para 

receber novos empreendimentos industriais. Existem algumas empresas, segundo 

Davi Marcolan, negociando para se implantar nesse distrito, sendo que, no decorrer 

de 2014, elas serão escolhidas. Para ele, o importante é que esses APLs possam 

atrair investimentos que não poluam e que não tragam danos à população de Volta 

Redonda. 

 

(...) pelas características dos lotes, serão empresas de pequeno e médio 
porte, que empreguem entre 60 e 150 pessoas cada uma e que sejam de 
baixo potencial poluidor. Qualquer atividade industrial ou de prestação de 
serviços que se enquadre nestes critérios poderá participar da concorrência 
pública que irá escolher as empresas. (Davi Marcolan, 11/13) 

 

Observando que os loteamentos seguem a construção de NDI que tendem a 

abrigar pequenas e médias empresas, notamos que a política está seguindo a 

caracteristica clássica dos distritos industriais italianos. No distrito industrial do Roma 

o tamanho dos terrenos varia entre 3.000 m² e 26.445,55 m². 
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Neste projeto industrial do Roma também existe uma área entre os lotes 

industriais, que está reservada para empreendimentos ambientais, favorecendo uma 

melhor utilização das áreas alagáveis e ingrimes que estão mais próximas dessa 

nova área industrial da cidade. A próxima figura apresentanos o projeto da SMDET, 

na fase de terraplanagem destes terrenos: 

 

Figura 3: Distrito Industrial do Roma, Planta Técnica: 

 

Fonte: SMDET. Disponível: http://www.smdet.com.br/arquivos/parque_industrial.pdf 

http://www.smdet.com.br/arquivos/parque_industrial.pdf
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O Parque Industrial do Roma está localizado na margem da Rodovia 

Presidente Dutra, na altura da entrada da Rodovia dos Metalúrgicos, que dá acesso 

aos bairros da zona sul de Volta Redonda e ao centro da cidade. 

O outro projeto observado aqui, neste estudo, é o do Parque Industrial João 

Pessoa Fagundes, que se localiza na Rodovia dos Metalúrgicos, também na zona 

sul do município, a menos de 1 quilômetro do acesso a Rodovia Presidente Dutra. 

Nele estão zoneados 28 terrenos, com aproximadamente 3.000 m². A Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo tem a expectativa de que nesse 

empreendimento possam ser criados 1.200 novos empregos. 

Neste NDI já existe uma empresa que concluiu todo o processo de licitação e 

concorrência pública, e já firmou o acordo com a prefeitura para a sua instalação. A 

Caite Transportes LTDA., pertencente ao grupo Pianna e classificada pelo CNAE 

como uma empresa de logística, tem como projeto a criação de um centro de 

distribuição no João Pessoa Fagundes. Segundo o coordenador do projeto da 

corporação em Volta Redonda, Estevão Fagundes, a cidade é o polo da região, por 

isso houve o interesse da empresa em se instalar na localidade. Ainda que não 

houvesse a política dos distritos industriais, estabelecida pela SMDET, a Caite 

Transportes tentaria outros modos para se instalar na cidade. 

E como o próprio Estevão afirma, Volta Redonda é a cidade da região que 

dispõe de uma melhor infraestrutura, além de possuir fácil acesso as grandes 

rodovias como a BR-393 e a Presidente Dutra, segundo ele o IDH da cidade 

também destaca-se como um fator relevante, e, que a coloca em lugar de destaque 

no Sul Fluminense. 

Estevão Fagundes, coordenador do projeto de implantação da primeira 

empresa no distrito industrial João Pessoa Fagundes, tem um papel de destaque em 

nossas análises seguintes, dada a relevância de obtermos também a visão desta 

que é a primeira empresa a se fixar nesses novos APLs. E, assim poderemos 

observar o perfil desta como uma corporação que estará inserida em um distrito 

industrial, e, notarmos se esta é dotada de características que podem ser 

aproveitadas não apenas pelo NDI em que está se inserindo, mas por toda a 

localidade.  
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Nesse sentido, pode se destacar que ela é uma empresa coligada de um 

grupo de empresas brasileiras e que pretende operar apenas no cenário nacional, 

gerando 65 novos empregos em até um ano. Suas atividades na cidade já se 

iniciaram, fazendo o transporte de algumas cargas de Volta Redonda até o Rio de 

Janeiro. No entanto, as instalações da empresa ainda não estão prontas; e segundo 

o coordenador do projeto, este é o maior problema encarado pela empresa até o 

presente momento. 

O que torna esse projeto bem vulnerável se observarmos a capacidade 

destas novas empresas gerarem sinergias na localidade, é a falta de interesse da 

própria empresa em estabelecer laços e conexões com o território onde está se 

fixando. Apontando assim a inaptidão desses planos da Prefeitura local como 

possibilidades reais de gerar desenvolvimento local. Isto porque, como Becattini 

(2002, p. 48) demonstra “a interpenetração e a sinergia entre a atividade produtiva e 

a vida cotidiana” são fatores importantes para a sustentação do distrito industrial, e, 

da geração de solidariedade nesta mesma localidade. 

Dentre os seus interesses em parcerias locais, Fagundes destaca que a 

empresa deseja estabelecer uma parceria com alguma outra organização da região 

que desejar estocar em câmara fria, além de ter interesse em contratar motoristas 

de caminhão e ajudantes para o próximo ano. No mais, como ele observa, não 

existem outros interesses, nem de estabelecer parcerias com outras empresas ou 

com clientes da região. 

Apesar da possibilidade de observar o perfil da Caite Transportes, e até 

alguns dos seus planos futuros, o pequeno prazo de operação de suas atividades 

em Volta Redonda nos limita de certo modo a algumas análises mais profundas. 

Mas, parece interessante a organização do centro de distribuições em um distrito 

industrial, podendo esta empresa estabelecer boas relações com suas vizinhas. 

Embora um centro de logística não traga por si só uma alta carga de inovação, pode 

ser uma atividade interessante para consolidar o distrito em suas relações 

comerciais, gerando assim uma capacidade integradora. 

No entanto, como se pode perceber nos parágrafos anteriores, o próprio 

Estevão Fagundes desconsidera a possibilidade de alargar os interesses da 

empresa com a criação de novas conexões com clientes e fornecedores da região. 

O que mais uma vez desmistifica a ideia de que estes empreendimentos industriais 
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por si só constituem formas perfeitas de gerar desenvolvimento local. Assim, sendo 

estes empreendimentos tornam-se incapazes de gerar coesão social e tornam-se 

também incapazes de inovar e de gerar benefícios que se instalem na localidade 

(RAUD, 1999; BECATTINI, 2002). 

Cláudia Cabral, do IPPU, vê a necessidade de toda uma articulação logística 

nessas novas áreas produtivas, principalmente quando for terminada a obra da 

Rodovia do Contorno. Rodovia essa que facilitará o trânsito entre a Presidente Dutra 

e a Rodovia Lúcio Meira, desviando o tráfego pesado de caminhões do centro da 

cidade e de bairros residenciais. Nesse sentido, depósitos, armazéns e centros de 

distribuição que facilitem a logística para as novas instalações industriais que 

surgirão dentro da própria cidade serão necessários no futuro, para que se melhore 

o trânsito diário da população. Por isso, destaca que: 

 

(...) toda a região da Rodovia do Contorno foi pensada no Plano Diretor para 
escoar esse trânsito mais pesado e para fornecer uma série de serviços que 
não só gerem emprego, mas que melhore a qualidade de vida. (Entrevista 
com Cláudia Cabral, do IPPU em 10/13).  

  

O projeto do distrito industrial Contorno possui este nome porque faz 

referênca à nova rodovia que está sendo construída para ligar a Rodovia Presidente 

Dutra à BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), e deverá ser instalado em suas margens. 

Este é o empreendimento que está exigindo um tempo maior para sair da fase de 

planejamento. Primeiramente, porque ele depende da conclusão das obras na 

Rodovia do Contorno, e, depois, porque grande parte de sua área ainda é da 

Companhia Siderurgica Nacional. E por isso a Secretaria depende da CSN para 

negociar a viabilidade do projeto e suas possíveis formas.  

Assim sendo, segundo Davi Marcolan, a SMDET está trabalhando neste 

projeto mais à médio prazo porque existem processos de negociação em curso junto 

à Companhia, que também possuí interesses na região, mas também com outros 

órgãos fiscalizadores do meio ambiente como o INEA (Instituto Estadual do 

Ambiente). 
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5 RESULTADOS 

  

 

Ao se iniciar esta pesquisa já se compreendia que a possibilidade de 

caracterizar por completo todos os aspectos sociais e econômicos que envolvem 

estas políticas industriais seria uma missão inviável. Logo nesta pesquisa preliminar 

coube em uma missão de trazer as principais caracteristicas destes projetos que têm 

sido arquitetados no âmbito da SMDET. Dada, a possiblidade de se criar uma 

agenda de pesquisa e de se levantar o debate sobre planejamento e articulá-lo aos 

conceitos de desenvolvimento econômico, distritos industriais, e, parques industriais; 

o que por si só estimulou o inicio esta pesquisa. 

Apesar disso, no decorrer da investigação percebe-se que existem muitos 

fatores já evidentes destes novos empreendimentos indústriais como políticas 

públicas. Não apenas como políticas de desenvolvimento, mas como políticas que 

tentam romper com a velha tendência de procurar o desenvolvimento da cidade de 

Volta Redonda rotulando-a apenas como “Cidade do Aço”. 

Esta mudança na noção de desenvolvimento é percebida pelos discurssos 

captados na SMDET, no IPPU, e, até mesmo junto a alguns atores sociais que 

acompanham o surgimento destes projetos por meio do CMDU. 

A partir desta primeira constatação, deixa-se de compreender o 

desenvolvimento local como algo estagnado em uma visão de empreender pela 

indústria, isto é perceptível quando se observa que a SMDET tem se empenhado em 

construir um discursso de estabelecer Volta Redonda como um polo de serviços, 

educação, saúde. Nesse sentido, um primeiro aspecto que se levanta é a 

característica ampla dos projetos que têm sido implantados na localidade e, de igual 

forma, daqueles que estão projetados. Os projetos cobrem uma gama ampla de 
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políticas públicas, sejam elas na área industrial, pela construção dos distritos 

industriais aqui analisadas, como também nas áreas de transporte e mobilidade 

urbana, nas áreas de educação e saúde (com a atração de novas instituições como 

a UNIRIO e o Hospital Regional do Médio Paraíba). 

Não que estas ações signifiquem um esquecimento do modelo de 

desenvolvimento industrial, mas se registra a ampliação das ações do poder público 

no intuito de conceber um modelo de desenvolvimento que não fique retido no antigo 

paradigma do aço. 

Este novo modelo ainda não está bem delimitado, até porque as próprias 

políticas públicas locais ainda não deram conta de redefini-lo com precisão. Mas é 

perceptível pela SMDET e pelos novos esforços da administração pública local que 

o modelo antigo já não é cabível. Mas nem por isso deixou-se de pensar no setor 

industrial. O que demonstra que, apesar de se criar toda uma atmosfera de 

desenvolvimento pelo setor de serviços, o industrial não foi esquecido. Só que não 

podemos esquecer que na própria característica física da cidade existe uma grande 

limitação de terras hábeis para a instalação de novas plantas industriais, 

principalmente para firmas de grande porte. Fator este que tem mantido a cidade 

incapaz de romper com o modelo “Centro-Radial”, desenvolvendo a implantação de 

novos grandes empreendimentos industriais. Transpondo a cidade para um modelo 

de “Plataforma-Satélite” (MARKUSEN, 1995). 

E, até o presente momento, nenhuma política municipal foi capaz de reverter 

essa situação. Apesar da construção desses novos empreendimentos industriais, 

este ainda é um sério limitador do desenvolvimento industrial da cidade. 

Principalemente pela especulação imobiliária gerada pela falta de terras, o que 

desmotiva a produção industrial interna. 

Sobre a construção dos projetos industriais do Roma e João Pessoa, que são 

os que estão sendo loteados atualmente. A primeira empresa a fechar o acordo 

como já se observou anteriormante, foi a Caite Transportes LTDA. E sobre essa fase 

de negociações para a atração dos investimentos industriais, Vera Lúcia, 

coordenadora de ciência, tecnologia e inovação da SMDET, observa que a prefeitura 

está convocando as empresas para participar da dispulta para que possam se 

instalar nessas duas novas áreas de expansão industrial: 
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É um consórcio. Você concorrerá ali em investimento, não poluição, 
geração de emprego, e isso será pontuado e a prefeitura escolherá através 
de edital quem ficará ali. (...) Na questão dos incentivos a prefeitura vai dar 
concessão do terreno por dez anos e redução nos impostos, IPTU nesse 
período e ISS não conseguimos reduzir pois este é o que o município tem 
na mão. (Entrevista Davi e Vera, 04-2012). 
 

 

Percebe-se que todo o processo de construção dos distritos tem sido 

executado pela própria SMDET, dismistificando assim a ideia de uma articulação 

institucional que fora programada pelo próprio Plano Participativo Diretor. 

Obviamente que as outras secretarias do município têm participado dessas políticas, 

no entanto, suas ações têm sido restritivamente orientadas pela Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Nem mesmo a Secretaria de 

Planejamento tem desempenhado um papel relevante nesses projetos, por isso 

todas as informações contidas na gestão e implementação desses distritos estão na 

SMDET. Mas na questão do planejamento e da análise de alguns estudos mais 

técnicos a Secretaria de Desenvolvimento tem tido como parceiro o IPPU. 

Porém, deve-se destacar a importância da ação do governo do estado do Rio 

de Janeiro, que por meio do programa “Somando Forças” articulou com o governo 

local a possibilidade de executar esses “loteamentos”. Isto porque, segundo Davi 

Aragão, a terraplanagem dos terrenos foi realizada com os recursos oriundos do 

governo estadual, assim como a drenagem e o asfaltamento das vias internas dos 

dois novos distritos, viabilizando assim a execução de uma das partes mais caras da 

obra. 

 Ainda sobre o processo de concorrência para se instalar nos referidos 

distritos, Davi Aragão observa que a prefeitura tem sido procurada até por empresas 

estrangeiras, e, quanto a isso não há nenhuma restrição para a adesão destas 

corporações nas novas áreas de expansão industrial da cidade.  

 

Na verdade qualquer empresa poderá participar da licitação, mesmo as de 
capital estrangeiro. Inclusive já fomos procurados por empresas 
americanas, italianas, polonesas, alemãs, indianas e chinesas para se 
instalarem no Município. (...) podemos readaptar as propostas da prefeitura, 
na verdade esse é um ponto bem aberto, porque depende também de 
sentirmos que a empresa será boa na cidade ou não, se ela produzirá 
emprego, se ela não possuí fatores de impacto muito pesados, por exemplo: 
processos ambientais ou trabalhistas. (Davi Marcolan Aragão, 11/13). 
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Deste modo, percebe-se que por parte da prefeitura não está havendo 

distinção entre as empresas nacionais e as multi, ou, transnacionais. Mas chama-se 

a atenção para a grande diferença entre estes dois tipos de organizações, 

principalmente quando se fala de distritos industriais. Como se observou nas seções 

anteriores, os modelos de atuação desses dois tipos de empresas – nacionais e 

transnacionais – são bem distindos. E, por conseguinte, isto pode alterar de forma 

radical a proposta fazendo com que estes empreendimentos industriais, percam 

suas capacidades de gerar desenvolvimento local, e, forjando-os a experiência de 

simples loteamaentos industriais. 

Lastres e Cassiolato (2003) chamam a atenção para esses fatores, que 

podem tornar um simples aglomerado produtivo e que ao mesmo tempo, quando 

contemplados ou percebidos em dada localidade, podem gerar ali um verdadeiro 

“arranjo produtivo inovativo local”. O desenvolvimento de “relações – formais e 

informais – que se dinamizam apartir do território” (LASTRES E CASSIOLATO, 2003 

p.10). 

São estes fatores essenciais para que se tenha, segundo Lastres e Cassiolato 

(2003), a formação de arranjos produtivos locais efetivos. Por isso, é relevante trazer 

essa discussão pelo fator do território. Este deve ser um componente que agrega os 

individuos existentes nesses distritos industriais, assim como também friza Becattini 

(2002) ao observar os distritos industriais da “Terceira Itália”. 

Outro ponto interessante que foi encontrado durante a pesquisa é que as 

empresas têm um grande interesse em vir para Volta Redonda, dado o seu 

destaque geográfico, pois a cidade é cercada por duas importantes rodovias do país. 

E por seu papel de destaque na economia, como uma espécie de centro econômico 

da região Sul Fluminense. Davi Aragão observa, inclusive, que: 

 

(...) antes mesmo de ficarem prontos os parques empresariais, algumas 
empresas já se instalaram na cidade, através da compra de áreas privadas, 
como, por exemplo, a nova distribuidora da Nestle, que se instalou na 
rodovia dos metalúrgicos. Portanto, a criação dos distritos apenas abriu o 
mercado imobiliário local para a instalação de novas empresas, 
principalmente focada nas rodovias que cruzam a cidade. (Davi Marcolan 
Aragão, 11/13). 

  

Mas retomando aqui o esforço de caracterizar estas políticas industriais, nota-

se que a própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
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não tem uma percepção exata da política que estão executando na criação destes 

que aqui ora são referidos como “novos distritos industriais”, ora como “arranjos 

produtivos locais”. 

Porém na apresentação do site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo de Volta Redonda encontramos o termo “parques industriais”. 

Termo este que está ainda mais distante da possibilidade de gerar nessas políticas 

públicas laços e conexões com a cidade. Sendo que a sua colocação na prática, 

como meros parques industriais inviabiliza a sinergia dos atores locais, e, o 

respectivo desenvolvimento de inovações para a cidade. Segundo Almeida (2006) o 

conceito de aglomerações e parques industriais está respaldado principalmente na 

concentração territorial ou geográfica desses empreendimentos, como acontece no 

caso dos referidos parques empresariais em Volta Redonda.  

Como já analisada ainda nesta seção, é perceptível que na construção 

desses parques industriais como políticas públicas existe a interação entre a SMDET 

e o IPPU, sendo que este é o único órgão que tem dado suporte aos estudos de 

impacto e de desenvolvimento das políticas de desenvolvimento projetadas para o 

municipio. Não apenas nos distritos industriais, mas até nas políticas de mobilidade 

urbana, os dois órgão têm formado uma parceria. Por isso, Cláudia Cabral comenta 

sobre a retomada do IPPU em sua missão histórica: 

 

O IPPU foi criado pra isso, só que, ao longo do tempo, ele deu uma 
desviada em seu caminho, até pela questão da necessidade dos nossos 
governantes; ele então passou a fazer projetos, atendendo a linha de 
projetos. Depois ele passou a linha de obras, e, hoje nós temos os setores 
de: projetos, orçamentos, fiscalização de obras, e, o planejamento urbano, 
que, esse presidente atual está dando bastante ênfase. Porque, inclusive, é 
exigência do governo federal, a gente não pode deixar de fazer isso. E com 
isso, o planejamento urbano está voltando a ser o cargo chefe do IPPU e é 
a pretensão do nosso presidente. (Cláudia Cabral, do IPPU em 10/13). 

 

 Contudo, cabe ressaltar que a condução destas políticas é feita 

principalmente pela SMDET, e outros órgãos municipais que poderiam participar 

mais da sua construção matem-se distantes. A Secretaria Municipal de 

Planejamento e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, poderiam 

estar mais integradas na formulação desses novos distritos; porém acabam sendo 

receptoras das análises e estudos dirigidos pela SMDET em pareria com o IPPU. 



65 
 

 

 

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano tem auxiliado a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo a cumprir suas prerrogativas 

mais técnicas, fornecendo estudos e análises do território, criando plantas, projetos; 

conforme as demandas levantadas pela secretaria. Dessa forma a SMP acaba tendo 

um foco maior na implementação de obras mais comuns – restauração de praças, 

viadutos e ruas -, e, na formulação do Orçamento Participativo da cidade. 

 Notadamente, destaca-se ainda a multifatorialidade dessa política de 

desenvolvimento adotada por Volta Redonda, mas não se percebe essa mesma 

diversidade na equipe que conduz esses projetos; estando todos na 

responsabilidade da SMDET e com a ajuda técnica do IPPU. 

Ainda notando a questão da amplitude dessas políticas desenvolvimentistas 

Davi observa que a cidade deseja manter sua posição de destaque no cenário 

regional como prestadora de serviços, e, também diversificar o seu parque industrial. 

 

(...) além da atração de novas empresas, estamos fortalecendo o comercio 
local, através da atração de redes de lojas e centros comerciais, além da 
consolidação do centro de serviços educacionais e de saúde, com a criação 
de novas universidades publicas e do hospital regional, fazendo assim de 
Volta Redonda o principal centro econômico do sul do estado do RJ. O 
objetivo é manter a centralidade da cidade na região, criando novos 
investimentos tanto nos ramos industrial quanto no de serviços. (...) Nossa 
expectativa é atrair novas empresas, diversificando assim nosso parque 
produtivo e de prestação de serviços, além de gerar mais riqueza no 
município através da criação de novos postos de trabalho. Além disso, os 
parques atraem outras empresas que se instalarão ao longo da cidade, 
provocando assim um ciclo de desenvolvimento contínuo. (Davi Marcolan 
Aragão, 11/13). 

 

O municipio tenta consolidar, por meio da SMDET, alguns investimentos de 

escala regional, como o Hospital Regional; e, estuda a possibilidade de captar outros 

investimentos como o Aeroporto Regional, que pelo projeto da secretaria ficará no 

bairro Roma II (no extremo sul da cidade); e outros investimentos de grande porte, 

também na área de mobilidade urbana como a estação do TAV, já mencionada nas 

seções anteriores; e, a criação de um Terminal Rodoviário Interestadual. Projeto 

este que visa atrair novas linhas de ônibus interestaduais para a cidade e ao mesmo 

tempo reduzir o tráfego de ônibus de viajens dentro do centro da cidade. 

As políticas de desenvolvimento da cidade articulam-se deste modo com o 

regional, porém, com o único intuito de centralizar os investimentos em Volta 

Redonda. Dessa maneira surgem alguns problemas de integração regional, uma vez 
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que os atores não se articulam em torno de interesses comuns, mas sempre em prol 

de seus próprios desejos. 

Esta situação mantem difícil a articulação de instituições e órgãos que 

poderiam gerar na região um desenvolvimento mais articulado, gerando capital 

social, e, desenvolvimento para todo o Sul Fluminense. Por causa dessa articulação 

destorcida, Lima (2010) destaca que iniciativas de desenvolvimento regional não tem 

alcançado êxito. No geral nota-se que estas iniciativas estão longe das promovidas 

para a geração de uma integração regional, ou, para o desenvolvimento regional 

como foi o caso dos distritos italianos. 

Por outro lado, mesmo tendo algumas características em comum com a 

formulação dos distritos industriais clássicos – baseados em MPEs - esta política 

dos distritos industriais voltaredondenses é inspirada, em experiências já 

executadas, ou, ainda em execução do próprio estado do Rio de Janeiro. 

 

Projetos como esse já vem sendo desenvolvidos no estado do RJ a alguns 
anos, e buscamos essas experiências para criarmos o nosso modelo. 
Visitamos os municípios de Rio das Ostras e Queimados dentro do estado, 
além de outros, que nos mostraram quais seriam as melhores alternativas, 
considerando as características de Volta Redonda. Assim o CODIN também 
tem operado na implantação de outros distritos, alguns até maiores, mas 
que na verdade tem os mesmo objetivos, que é diversificar a economia do 
estado do Rio. (Davi Marcolan Aragão, 11/13). 

 

 Vemos então que esta política faz parte de uma série de iniciativas que têm 

se expalhado pelo estado do Rio de Janeiro, no intuito de atrair novas plantas 

industriais para o estado. E Volta Redonda, tem aproveitado de sua articulação com 

o governo do estado, por meio do programa Somando Forças; para captar as verbas 

federais necessárias para a implementação do projeto. Por isso a CODIN 

(Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro) exerce um papel 

muito relevante, pois é apartir deste órgão estadual que os municípios conseguem 

estabelecer parcerias para o recebimento de verbas e de projetos industriais. A 

CODIN também opera na fase de implementação desses projetos, intermediando as 

necessidades de infraestrutura local com os respectivos órgãos (concessionárias de 

energia, água, órgãos estaduais e federais). Com o objetivo de facilitar fases de 

licenciamento ambiental e de implantação de serviços básicos para o funcionamento 

dos novos distritos industriais. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Foi traçada por meio deste trabalho uma reconstrução histórica da noção de 

desenvolvimento na cidade de Volta Redonda. Para que assim se pudesse 

compreender quais são as origens das atuais políticas de construção de distritos 

industriais dentro de seu território. Asssim, por meio de uma revisão teórica das 

principais fases e acontecimentos do cenário local pode-se não só traçar uma forte 

conexão com os contextos macroeconômicos vividos pelo Brasil. Mas também se 

pode compreender a transição vivida pelo contexto local, que passa a se readequar 

no cenário das políticas econômicas neoliberais, que trouxeram a privatização para 

a CSN, e, o desemprego para a cidade. 

Então a cidade fica mais longe do que já estava no que se refere a sua 

concepção de desenvolvimento “basicamente industrial”, isto porque como 

observamos durante o decorrer de nossas análises a administração pública local 

toma o papel de gerar um ambiente menos caótico. E para isso, tenta estimular a 

economia local gerando obras por toda a cidade e é neste cenário que é criada a 

SMDET. O órgão responsável pela gestão dessas novas áreas de expansão 

industrial. 

Pode-se desse modo, analisar que é por meio do novo Plano Diretor 

Participativo, das novas políticas de expansão industrial, e, de outras políticas 

municipais articuladas que a tão conhecida “Cidade do Aço” passa a se redefinir. 

Agora com um caráter mais sério, isso porque seus projetos e programas passam a 

ser diretrizes embasadas em lei. Como por exemplo, a Lei municipal nº 4.441 de 

2008, que aprova as deliberações do PDP. No entanto deve-se ressaltar que isto só 

acontece com quase duas décadas pós-privatização. E ainda assim não se 
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constituem políticas de desenvolvimento tão articuladas entre os órgão e secretarias 

municipais como se projerá durante o processo de construção desses planos. 

Sobre o processo participativo, no tocante a construção dos distritos 

industriais, percebe-se que não só a articulação do CMDU tem sido pouco atuante 

nos utimos anos. Mas nota-se com o levantamento dos dados desta pesquisa que 

suas informações e dados têm se concentrado na própria SMDET. Órgão este que 

tem tomado a dianteira na condução de uma nova conceção de desenvolvimento 

local. 

Nesse sentido, analisando estes projetos industriais de forma mais específica 

pode se observar que seus desenhos assemelham-se aos dos distritos da “Terceira 

Itália”, mas apenas na característica física da disposição de seus terrenos. Isso 

porque estes estão dispostos em pequenos lotes, capazes de receber empresas de 

micro, pequeno e médio porte. Um ponto interessante, haja vista que mantêm a 

característica de atrair o estabelecimento de pequenas plantas produtivas, mais 

apropriadas para se instabelecerem novas relações e conexões locais. Gerando 

assim, a possibilidade de um desenvolvimento endógeno ou local. 

No entanto, não se identifica nenhum plano por parte da Prefeitura local ou da 

SMDET em tentar incentivar a criação de laços e conexões entre essas empresas 

que estarão nesses novos loteamentos industriais. Contudo, destaca-se a 

dificuldade de criação desses laços locais em empresas que já vêm prontas de 

outras localidades, com suas relações de fornecedores e clientes já estabelecidas 

anteriormente.  

Um exemplo já observado aqui é o da própria empresa Caite Transportes 

LTDA., que já está vindo para o parque João Pessoa Fagundes, e já possui uma 

rede de clientes e de fornecedores construída. Deste modo a empresa deseja 

estabelecer novas relações apenas com outras empresas que desejam estocar seus 

produtos em camara fria, como observou o coordenador do projeto de construção da 

nova planta da empresa, Estevão Fagundes.  

Assim cabe a conceituação simples de que estão sendo elaborados neste 

município do Sul Fluminense meros parques industriais, que não possuem as 

características encontradas nos distritos clássicos. E nem mesmo as características 

associativas e produtivas dos arranjos produtivos locais são encontradas neste 
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empreendimentos, uma vez que estes não estão segmentados em um só ramo 

produtivo. 

Pode-se conceituar assim porque uma vez que não se encontram relações 

sólidas entre as empresas que se estabelecerão nesses empreendimentos 

industriais. Fica inviável enquadrar estas políticas municipais como distritos 

industrais. Porque nos distritos industriais clássicos, existe um “clima industrial” que 

faorece a mobilidade nos postos de trabalho disponíveis, e, da cooperação entre as 

firmas, o que melhora o ambiente entre elas, e favorece todo o distrito em si. 

Por isso, acredita-se que dada a rarefeita capacidade de relações entre essas 

empresas é mais adequado conceituarmos estes novos empreendimentos 

industriais da cidade de Volta Redonda como “parques empresariais” uma vez que 

resultam apenas de uma aglomeração industrial. 

E na verdade, observando não apenas o site da SMDET, mas também as 

entrevistas geradas pelos seus técnicos; nota-se que esta é a ideia da Secretaria. 

Estabelecer na cidade de Volta Redonda três novos parques industriais. E não três 

distritos industriais como se pensava ainda na gênese e até a fase de depuração 

dos resultados obtidos. No entando, percebe-se que no âmbito da SMDET e até 

mesmo do IPPU ninguém conseguiu estabelecer uma distinção entre os objetivos de 

um distrito industrial e os objetivos de um parque industrial. E nem mesmo foram 

estabelecidas distinções destes que são projetos bem diferentes até mesmo do 

projeto de um arranjo produtivo local. 

Outro ponto analisado na construção destes parques industriais locais refere-

se a questão da própria metodologia para a atração desses novos investimentos. 

Processo este que não faz distinção entre as empresas nacionais ou regionais das 

empresas estrengeiras, ou multinacionais. Neste aspecto, a captação de empresas 

não-nacionais nesses parques de Volta Redonda, podem tornar ainda mais inviável 

a capacidade de articulação dessas empresas. Tornando estes empreendimentos 

simplórios “loteamentos industriais”. 

Loteamentos estes que não possuem relações firmes com a sua localidade ou 

com a população em seu entorno; mas sendo apenas uma congregação de 

empresas que buscam incentivos fiscais atrativos. Notoriamente não é fácil 

definirmos quais empresas poderiam estabelecer tais laços de forma mais 

estruturada, porém, é factível que dentre as empresas de grande porte e 
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multinacionais será mais difícil encontrar estas características. Porque suas relações 

tendem a acompanhar os interesses externos à localidade, e suas operações 

tendem a ser na esfera macro, fora dos limites locais. 

Um exemplo já abordado em nossa revisão bibliográfica é o caso da CSN. A 

Companhia alterou o seu papel na cidade ao passo que suas conexões com o 

cenário internacional foram expandidas. Por isso seus interesses passaram a se 

confrontar com diversos intereses locais. 

Deste modo a simples construção desses parques industriais por si só não 

trazem desenvolvimento local, mas será necessária uma articulação entre o poder 

público local e a gestão das novas empresas. Em um movimento contínuo, até 

porque não existe nenhuma “receita pronta” para se gerar confiança, e, apartir desta, 

coesão social. Tornando o ambiente propicio para inovações. Pelo contrário, verifica-

se, como Peter Dicken (2010) analisa, que em um contexto cada vez mais 

globalizado e dominado pelas transnacionais. Contexto esse em que o local e o 

regional tornam-se muito frágeis, até mesmo pelas disputas inter-regionais para a 

captação de recursos e investimentos. 

Mas sobre uma análise geral do desenvolvimento na cidade de Volta 

Redonda, como se aborda nesta pesquisa, apesar da privatização da CSN ter 

gerado na cidade a necessidade de se recorer a outras alternativas de 

desenvolvimento, a “Cidade do Aço”, de fato, já não tem sua concepção 

desenvolvimentista baseada na Companhia, ou, no aço em si. 

Mas, percebe-se que apesar de toda uma redefinição estratégica na 

economia local, alavancada principalmente pela prefeitura, que trás para Volta 

Redonda um modelo de desenvolvimento multifacetado, baseando-se 

principalmente na oferta de serviços educacionais, hospitalares e comerciais. 

Compreende-se que a cidade continua vendo a indústria, de igual modo, como uma 

possibilidade de desenvolver-se. Notoriamente que agora essa concepção não 

remete-se mais ao imaginário de uma “fábrica perfeita”, mas esta nova concepção 

ainda não está tão bem delimitada.  

A noção de desenvolvimento atual na cidade de Volta Redonda tem se 

demonstrado bem ampla, ao ponto de buscar um desenvolvimento capaz de manter 

sua posição como pólo regional na oferta de serviços no geral, e, ao mesmo tempo 
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tem ensaiado algumas ações que visam, ainda que para os próximos anos, 

diversificar seu parque industrial, até então tão limitado. 

E outro ponto que é importante trazer nesta esta discussão final é o da própria 

ação da Companhia Siderurgica Nacional no contexto do município. Que por manter 

sob seu domínio grande parte dos terrenos disponíveis na cidade acaba impedindo a 

atração de novas empresas de grande porte para Volta Redonda, e, impedindo que 

o modelo de organização produtiva de um “Distrito Plataforma-Satélite” possa surgir 

na localidade. Ao mesmo tempo a ação da CSN no cenário de economias 

globalizadas faz com que a cidade se mantenha enquadrada em um sistema de 

“Distrito Centro-Radial”. Onde segundo Ann Markusen (1995), autora dessa 

tipologia, o estabelecimento de uma ou mais firmas de grande porte gera dentro do 

território uma teia de conexões com este local – gerando assim uma rede local ainda 

que incipiente – atraindo pequenas firmas “dependetes da oferta e da demanda das 

mais importantes”. 

Assim, apesar do distanciamento da Companhia, principalmente no pós-

privatização suas novas relações e conexões no cenário nacional e internacional 

não impediram a continuidade deste modelo produtivo na cidade de Volta Redonda.  

Desta forma podemos considerar que estas novas áreas de expansão 

industrial caracterizam-se como parques industriais, onde não existem sinergias e 

laços estreitos entre os agentes ali estabelecidos. E que não apresentam um foco 

em uma cadeia produtiva especifica, o que exclui a possibilidade de conceituarmos 

essas políticas como APLs.   

Deste modo constrói-se aqui um pequeno panorama dessas políticas públicas 

dedesenvolvimento elaboradas pela SMDET, interligando sua existência a 

organização produtiva e a conjuntura vivida pela cidade de Volta Redonda. 

Contanto, ressalta-se a abertura de um grande campo de pesquisas para os 

próximos anos dada a densidade e amplitude dessas políticas de 

desenvolvimentistas. Onde também será possível analisar de forma mais efetiva a 

capacidade destes empreendimentos como instrumentos capazes de gerar captal 

social, inovação, e, desenvolvimento local. 
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14/11/2013. 

____________________ e Vera Lúcia Pires Nunes – da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda. Realizada por Raphael 
Jonathas Lima e Germana Gil, em 04/2012. 

Hélio José Alves – Ex-conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano de Volta Redonda. Realizada no dia 19/12/2013. 

Jessé de Hollanda Cordeiro Júnior – Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo de Volta Redonda. 13/09/2010. 

Maria Sílvia Bastos Marques – Ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional- 
08/07/1999 a 10/11/1999. Entrevista realizada no contexto do projeto “Pioneiros e 
Construtores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)”, na vigência do convênio 
entre o CPDOC-FGV e a Fundação CSN. Esta entrevista subsidiou a elaboração do 
livro “CSN um sonho feito de aço e ousadia” (Rio de Janeiro, Fundação CSN & 
Fundação Getúlio Vargas, Iarte), da autoria de Regina da Luz Moreira.  

 

7.1.2 Questionários 

Estevão Fagundes – Coordenador do Projeto da Caite Transportes LTDA. do Grupo 
Pianna. Questionário realizado no dia 22/11/2013. (Por email). 

http://www.ippuvr.com.br/
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7.1.3 Internet 

 
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) – 
www.codin.rj.gov.br Acessado em: 21 dezembro 2013. 
 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) – Disponível 
em: http://www.mdic.gov.br/portalmdic/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=300 
Acessado em: 02 janeiro 2013. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda - 
Disponível em: http://www.smdet.com.br/. Acessado em: 10 setembro 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdic.gov.br/portalmdic/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=300
http://www.smdet.com.br/
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8 Anexo I 

Distrito Industrial do Roma, na cidade de Volta Redonda, vista aérea da localidade: 

Fonte: SMDET, disponível em: http://www.smdet.com.br/conteudo.php?cod=27  

 
 
 

http://www.smdet.com.br/conteudo.php?cod=27
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9 Anexo II 
 
Vista aérea do Distrito Industrial João Pessoa Fagundes, localizado as margens da 

Rodovia dos Metalúrgicos, na cidade de Volta Redonda- RJ: 

 

 
Fonte: SMDET, disponível em: http://www.smdet.com.br/conteudo.php?cod=27  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.smdet.com.br/conteudo.php?cod=27
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10 Anexo III 
 
Vista aérea da cidade de Volta Redonda, em destaque a área de rosa, que é a Zona 

Industrial da Companhia Siderúrgica Nacional, onde será implantado o Distrito 

Industrial do Contorno: 

 

 
Fonte: SMDET, Diponível em: http://www.smdet.com.br/arquivos/mapa.pdf 

 

http://www.smdet.com.br/arquivos/mapa.pdf
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11 Anexo IV 

  
Questionário para Estevão, coordenador do projeto da Caite Transprtes LTDA, do 

Grupo Pianna, em Volta Redonda: 

 
1- Qual é o ramo de atuação da empresa? (Classificação segundo CNAE) 

LOGISTICA 
2- Qual é o tamanho estimado da planta da empresa que se instalará em VR? 

Quantos funcionários ela deverá contratar? 

ACIMA DE 65 EMPREGOS – EM ATÉ 1 ANO 
3- Qual é a origem do capital controlador da empresa: 

 

( X ) Nacional 

(     ) Nacional e Estrangeiro 

(     ) Estrangeiro 

 
4- Em caso de capital controlador estrangeiro de qual parte do mundo é? 

 
5- A empresa é: 

 

(   ) Independente 

( X) Parte de um grupo 

 
6- No caso da empresa fazer parte de um grupo, diga se ela é: 

 

(    ) Controladora 

(    ) Controlada 

( X ) Coligada 

 
7- Quais foram as motivações iniciais que trouxeram a empresa para Volta 

Redonda? 

CENTRO DA REGIÃO. MELHOR IDH. MELHOR INFRA-ESTRUTURA. 
FACILIDADE DE ACESSO. DENTRE OUTRAS. 

8- Se não fosse a construção do Distrito Industrial João Pessoa Fagundes a 

empresa negociaria alguma outra forma de vir para a cidade ou procuraria 

outra? 

 
NEGOCIARIA VIR PARA CIDADE 
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9- Quais são as expectativas da empresa atualmente em Volta Redonda? A 

empresa pensa em organizar uma cadeia de vendedores e/ou compradores 

na região? 

NÃO. SOMENTE FAZEMOS A LOGÍSTICA 
10-A empresa possui (ou possuirá) relações com o mercado externo? Se sim, 

quais países prioritariamente? 

NÃO. 
11-Quais benefícios a empresa teve ao se estabelecer no João Pessoa 

Fagundes (o distrito industrial da Rodovia dos Metalúrgicos)? Existem 

parcerias com os governos federal, estadual ou municipal? 

 
CONCESSÃO DO TERRENO 
 

12-Como foi o processo de licitação e negociação com a prefeitura? Houve a 

atuação de outros atores nesse processo? 

 
NÃO. SOMENTE A EMPRESA E A PREFEITURA 
 

13-Atualmente qual é o fator mais crítico para a instalação da empresa na 

localidade? 

INICIAR A OPERAÇÃO, MESMO SEM A SEDE ESTAR PRONTA. 
14-A empresa pretende iniciar suas atividades quando? 

JÁ INICIOU AS ATIVIDADES. 
 

15-Nesse momento qual será a característica das pessoas contratadas? 

(quantas serão e para quais atividades). 

MOTORISTAS DE CAMINHÃO CATEGORIA D e AJUDANTES PARA 
ENTREGAS 

16-A empresa pretende adotar novas parcerias na localidade? (Se sim, quais). 

SIM. ALGUMA EMPRESA QUE PRECISAR ESTOCAR EM CAMARA FRIA. 
 

17-A empresa manterá relações com alguma empresa subcontratada?  (Para 

quais atividades). 

NÃO. 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 


