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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar as consequências das demissões realizadas pela CSN 

durante a reestruturação ocorrida no período pós-privatização. São analisadas as trajetórias de 

dois trabalhadores demitidos ocupantes de cargos estratégicos (um engenheiro de manutenção 

e de uma coordenadora administrativa) e suas estratégias de reinserção profissional. O estudo 

foi realizado através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. As informações foram 

colhidas através de entrevistas semiestruturadas com os demitidos “vitimados” pelo processo 

de reestruturação, revisões bibliográficas, análise de jornais e dados estatísticos do período de 

1990 a 2010. A proposta de trabalho é apontar as questões relativas à trajetória profissional de 

tais trabalhadores, após a demissão da Companhia, bem como identificar as suas estratégias 

de reinserção no mercado de trabalho. A finalidade, portanto, é levantar hipóteses do 

panorama geral do processo de reestruturação ocorrido em consequência da privatização da 

CSN. 

Palavras-Chave: CSN, Demitidos, Pós-privatização, Reestruturação, Volta Redonda.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to present the consequences of layoffs made by CSN during the 

restructuring which occurred in the post-privatization. Are analyzed trajectories of two 

dismissed workers, occupiers of strategic positions (a maintenance engineer and an 

administrative coordinator) and their reintegration strategies. The study was conducted 

through qualitative and quantitative research. The information was collected through semi-

structured interviews with dismissed "victimized" by the restructuring process, bibliographic 

reviews, analysis of newspapers and statistical data from 1990 to 2010. The proposal to work 

is to point out issues relating to career of such workers, after the dismissal of Company, as 

well as identify their strategies for reintegration into the labor market. The goal, therefore, is 

to raise hypotheses overview of the restructuring occurred as a result of the privatization of 

CSN. 
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1 INTRODUÇÃO  

O objetivo deste trabalho é apresentar as consequências das demissões realizadas pela 

CSN durante a reestruturação causada após a privatização, através da análise da trajetória de 

dois trabalhadores ocupantes de cargos estratégicos CSN, que participaram do processo de 

reestruturação e foram demitidos no período pós-privatização da empresa, procurando 

identificar os impactos das mudanças da administração da Companhia sobre suas trajetórias e 

as estratégias por eles adotadas para se reinserir no mercado de trabalho. 

A Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em 09 de abril de 1941, durante o 

governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de trazer progresso e desenvolvimento econômico 

estatal. A cidade de Volta Redonda, até a chegada da CSN, era uma área rural com estrutura 

precária e população inferior a 3.000 habitantes. A criação da CSN representou o início do 

ciclo de industrialização de Volta Redonda e atraiu trabalhadores de diversos locais do país 

para atuar na construção e, depois, dentro da própria usina. 

Para suportar a chegada de trabalhadores em massa, a Companhia realizou mudanças 

expressivas na estrutura da cidade, construindo um hospital siderúrgico voltado ao 

atendimento de empregados, familiares, aposentados e à comunidade; o Hotel Bela Vista; a 

Igreja Santa Cecília; a Escola Técnica Pandiá Calógeras, responsável pela capacitação dos 

trabalhadores; além do Recreio dos Trabalhadores, destinado ao lazer dos operários. Ademais, 

durante muito tempo, a empresa foi responsável pela manutenção de ruas e praças, e pelos 

serviços de limpeza, pintura e reparo na cidade. De acordo com Pereira (2007), a cidade de 

Volta Redonda nasceu de forma subordinada à Companhia, visando um misto de 

responsabilidade e controle.  

Em abril de 1993 a CSN foi privatizada. Desde o processo de saneamento da 

Companhia até o pós-privatização, foram realizadas intensas modificações na gestão da 

empresa, que resultaram em um número expressivo de demissões e na extinção de vários 



9 

 

benefícios oferecidos aos trabalhadores, mudando a visão paternalista cultivada há anos. 

Configura-se assim uma nova relação entre trabalhadores, empresa e município. 

Este trabalho visa descrever os impactos da transferência da administração pública da 

CSN ao domínio privado na vida de dois trabalhadores demitidos de cargos estratégicos, 

procurando compreender o tratamento dado pela empresa aos trabalhadores, durante a fase de 

reestruturação, e identificar as estratégias utilizadas pelos trabalhadores demitidos para se 

reinserirem no mercado de trabalho.  

A realização desta pesquisa se justifica pela preocupação em compreender as novas 

dinâmicas profissionais estabelecidas na cidade de Volta Redonda, nos últimos anos. Ainda 

que seja equivocado associar o universo operário da usina exclusivamente a esta cidade (uma 

vez que também há grandes contingentes de operários da CSN em Barra Mansa, Pinheiral e 

Barra do Piraí), a preocupação foi realizar uma primeira reflexão no sentido de entender os 

destinos de alguns demitidos, particularmente da fase posterior à reestruturação da 

Companhia, ou seja, após o ano de 1997. O entendimento é que esta pesquisa pode contribuir 

significativamente para abrir um campo de investigações ainda pouco explorado sobre 

trajetórias de vida e profissionais.  

Este trabalho se trata de uma pesquisa exploratória, qualitativa e quantitativa. Foram 

utilizados como fonte de pesquisa, trabalhos e teses de mestrado e doutorado sobre a CSN, 

como forma conhecer o histórico da Companhia, além de reflexões sobre restruturação 

produtiva e trajetórias profissionais em outras empresas brasileiras. Já através do Sindicato 

dos Engenheiros de Volta Redonda (SENGE/VR), foram obtidos arquivos de jornal e boletins 

informativos que cobriam a CSN do período que vai de 1989 a 2010. Este acervo ajudou a 

analisar os dados estatísticos de demissões e a reação dos diferentes envolvidos 

(administração da empresa, trabalhadores e sindicato) perante as mudanças ocorridas durante 

a restruturação da empresa.   

O trabalho assume um caráter qualitativo, pois se baseou na realização de duas 

entrevistas semiestruturadas com dois funcionários demitidos da empresa, uma supervisora 

administrativa e um engenheiro de manutenção, os nomes utilizados no trabalho foram 

fictícios tendo em vista a preservação da identidade dos entrevistados. Basicamente, são 

funcionários que ocupavam cargos estratégicos na CSN e que participaram diretamente do 

processo de reestruturação da Companhia, tendo também conhecimento sobre diversas etapas 

do processo de reestruturação. Esta parte quantitativa foi complementada pela utilização da 
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base de dados do Ministério do Trabalho, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregos 

(CAGED) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A presente análise não tem como propósito generalizar as interpretações acerca dos 

destinos profissionais dos trabalhadores demitidos na mesma conjuntura e da mesma empresa. 

Visa apenas descrever duas estratégias de reinserção de funcionários qualificados, procurando 

associar o êxito dessas iniciativas ao aspecto da qualificação e da escolarização, aspectos 

amplamente discutidos pela literatura da Sociologia do Trabalho brasileira, a qual constitui o 

arcabouço teórico deste trabalho. Assim sendo, teriam esses trabalhos de nível de gerência 

obtido um êxito maior em sua estratégia de reinserção? Aliás, qual o perfil desses 

funcionários? E qual a percepção deles sobre a nova Companhia, construída nos últimos 20 

anos?  

2.  Sociologia do trabalho e trajetórias profissionais: década de 1990 

Com o aprofundamento da crise econômica, na década de 1990, reduziu-se 

expressivamente o mercado interno, as empresas foram forçadas a se direcionar para o 

exterior, e a abertura comercial realizada pelo governo Collor fez com que as empresas se 

sentissem pressionadas a melhorar suas estratégias de produtividade e investissem em 

modernização da produção e em qualidade. Para ter condições de concorrer no mercado 

internacional, empresas passaram a aderir ao Programa Brasileiro de Qualidade de 

Produtividade, lançado pelo governo em 1990, processo que passou a assumir características 

de uma verdadeira reestruturação produtiva (Leite, 2003). A abertura das fronteiras nacionais 

deixou as empresas expostas à competição internacional e, aliado a isso, a globalização elevou 

os padrões de desempenho em várias dimensões, incluindo qualidade, custo, produtividade, 

tempo para introduzir novos produtos e eficiência operacional. O avanço tecnológico, a 

automação, a busca de novas formas de produção e de novos mercados se tornaram as 

principais estratégias de sobrevivência das grandes empresas (Carnim 1998).  

A economia globalizada reflete a realidade de um ambiente de negócios 

hipercompetitivo e desafia as empresas a pensar seriamente nos mercados nos quais 

competem (Hitt, 2008).  De acordo com Carmo (1998), a globalização cria mudanças 

expressivas nas relações de trabalho e pronuncia a passagem da rigidez do fordismo de 

produção em massa e padronizada para a produção flexível, que exige uma capacidade de 

rápida adaptação da empresa para produzir, tanto por meio de máquinas informatizadas 

quanto por um ágio variação da mão de obra. 
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De acordo com Cardoso (2003), as soluções para as consequências da abertura 

comercial viriam principalmente do mercado. A modernização do parque produtivo se daria 

de preferência sem a interferência do Estado, e a restauração da infraestrutura de apoio à 

atividade produtiva e o saneamento do sistema financeiro seriam realizados via privatização, 

através da delegação do público ao privado. O Estado só incumbiria da qualificação da força 

de trabalho, já que o mercado não estaria disposto a arcar com tal custo, e do desregulamento 

dos mercados de trabalho, para dar maior rapidez à reconversão tecnológica da indústria. O 

mercado assumiria algumas responsabilidades do Estado, e o Estado mínimo, associado à 

noção de equilíbrio do mercado devido à eficiência econômica, substituiria a regulação estatal 

que marcou o pós-guerra. 

As empresas brasileiras passaram a adotar ações estratégicas competitivas, a 

reorganizar os processos de produção, a reduzir o número de trabalhadores, a intensificar a 

jornada de trabalho dos empregados, a implantar técnicas japonesas nos processos de 

trabalho, além de novos padrões de produtividade e qualidade (CCQ, gestão participativa, 

qualidade total, sistemas de produção Just in Time, kanban).  

Na visão de Garcia (2009), apesar das vantagens que a globalização pode gerar para 

empresas locais que tenham disponibilidade de recursos para realizar as modificações 

tecnológicas e organizacionais na nova forma de produção global, pode gerar consequências 

como a intensificação excessiva do ritmo do trabalho do empregado, segmentação das 

políticas de recursos humanos, imposição de normas, novas responsabilidades aos 

trabalhadores, redução das garantias de estabilidade e da segurança no emprego. Também 

subaproveita e exclui segmentos empresariais e de trabalhadores, considerados incapazes de 

operar com base nas referencias globais, tornando-os economicamente e socialmente inúteis. 

Segundo Guimarães e Hirata (2006), a destruição dos postos de trabalho e o grande 

número de demissões de trabalhadores foram as principais consequências da reestruturação da 

indústria brasileira ocorrida fortemente em 1990 – desaparecimento de funções, redesenho de 

tarefas, terceirização de parte do processo de produção, e reestruturação tecnológica e 

organizacional. Carmo (1998) considera como resultado da globalização uma parcela do 

índice de desemprego em massa, decorrente do processo de rearranjo, automação, e de 

adaptação, mudanças necessárias para as companhias se tornarem competitivas. Para Cardoso 

(2003), a abertura comercial implicou em uma reestruturação produtiva, com flexibilização da 

força de trabalho e modernização das relações entre capital, trabalho e Estado, na nova ordem 
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produtiva mundial. Os custos dos ajustes da reestruturação devido à abertura comercial 

tiveram como consequência o aumento de desemprego, informalidade e desigualdade social. 

2.1. Rumo ao paradigma da globalização  

A globalização ocasionou mudanças no mercado, nos processos organizacionais, e na 

relação entre trabalhadores, empresas e Estado. O modelo fordista adotado pelas empresas, 

com características de consumo de produção em massa de bens padronizados, grandes 

estoques, controle de qualidade no produto final, tarefas fragmentadas, divisão rígida de 

autoridade e responsabilidade, hierarquias verticalizadas, centralização das funções, e Estado 

intervencionista foram substituídos pelo novo modelo de organização com características de 

especialização flexível. Neste modelo, o mercado é fragmentado em nichos, a produção é 

realizada em lotes de produtos variados, com estoques mínimos, controle de qualidade em 

várias etapas do processo, trabalho multiespecializado, estruturas horizontais, 

descentralização de funções, subcontratação, terceirização, e com o Estado agindo na 

desregulamentação e afastamento das questões trabalhistas (Carmo, 1998). 

De acordo com Leite (2003), o novo modelo de organização e gestão da produção 

compreende: 1) substituição da produção em massa e padronizada pela produção variável e 

flexível voltada às exigências do mercado; 2) tendência à focalização da produção e à 

terceirização de partes do processo produtivo, com cadeias de empresas e produtores; e 3) a 

substituição do modelo taylorista do one best way pela melhoria contínua do processo, que 

resultou uma nova forma de gestão das relações sociais de trabalho, fundamentada na 

presença do conhecimento gerado pelo trabalhador na sua própria experiência subjetiva na 

produção. 

Enquanto no velho paradigma fordista as qualificações eram concentradas em um 

pequeno número de trabalhadores, em que somente a qualificação técnica era suficiente para 

saber executar as atividades, as mudanças ocorridas no novo modelo de organização e gestão 

da produção provocaram um aumento dos requisitos de qualificação a serem exigidos dos 

profissionais. São necessárias novas competências, capacidades e atitudes, e o termo 

qualificação não se limita mais somente à qualificação técnica e formal, mas também ao 

conhecimento tácito e informal, a uma postura cooperativa de responsabilidade com os 

objetivos gerenciais, à adaptação a novas situações e à iniciativa na solução de problemas, 

exigindo-se uma nova postura do trabalhador diante do trabalho (LEITE, 2003).  
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A qualificação do "compromisso fordista" foi substituída pela competência, como base 

de um novo modo de gestão acompanhando a transformação da organização do trabalho e 

mudança na relação entre patrões e sindicatos de assalariados. Novas formas de recrutamento 

são adotadas e privilegia o nível do diploma acima de qualquer outro critério, realiza-se 

acompanhamento individualizado de carreira e balanços de competência. Avaliação que 

valorizam além dos conhecimentos técnicos, valorizam qualidades pessoais como 

responsabilidade autonomia, trabalho em equipe, incentivo à formação frequente, com 

critérios de reconhecimento que devem permitir recompensar cada um em função da 

intensidade de seu empenho subjetivo e de suas capacidades "cognitivas" em compreender, 

antecipar e resolver os problemas de sua função que são também os de sua empresa 

(Caria,2007) 

À medida que aumentava as exigências do trabalhador, entendia-se que as empresas 

estariam mais empenhadas em investir em seus trabalhadores, a realizar treinamentos, a 

oferecer possibilidade de crescimento, a aumentar a remuneração, a diminuir a estrutura 

hierárquica e a melhorar o relacionamento no ambiente de trabalho. No entanto, Leite (2003) 

destaca que as mudanças ocorridas na forma de gerenciamento da produção e trabalho 

ocorreram tendo em vista principalmente os objetivos estratégicos organizacionais, os custos 

de produtividade e qualidade dos produtos, e não a preocupação com as condições do 

trabalhador. Os treinamentos tinham caráter disciplinador, a maioria destinava-se a programas 

comportamentais ou motivacionais para incentivar os operários a se comprometer com os 

objetivos estratégicos adotados pela empresa. A diversificação das tarefas, a melhoria de 

desempenho do trabalho e os esforços não foram recompensados com melhorias salariais e 

geraram um sentimento de injustiça entre os trabalhadores.  

A reestruturação organizacional provocou alterações principalmente nos 

relacionamentos entre os agentes sociais participantes do processo: trabalhadores, sindicatos e 

Estado. O sistema nacional de relações de trabalho, que inclui a estrutura sindical corporativa 

e a legislação trabalhista, tem se mostrado “permeável” do ponto de vista da reestruturação 

produtiva. Ao capital interessa desregulamentar ao máximo, para construir uma regulação 

segundo seu interesse por flexibilidade, qualidade, custo e mobilidade. Por trás da 

flexibilização está o tratamento da força de trabalho à sua condição de mercadoria. A 

flexibilização tem sido realizada via desregulamentação, através do controle e da redução do 

poder sindical, da eliminação máxima das mediações públicas normativas da contratação da 

força de trabalho, da redução de custos do trabalho através da redução de encargos sociais e 

do Estado como artífice da distribuição da riqueza (Cardoso, 1999). 
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Antunes (2008) constata um aumento de modalidades de trabalho mais 

desregulamentadas, distantes da legislação trabalhista, gerando uma massa de trabalhadores 

que passam da condição de assalariados com carteira registrada para trabalhadores sem 

carteira assinada. Identifica aumento no trabalho precário com temporários, terceirizados, 

subcontratados, flexibilizados, e o assalariamento no setor de serviços, tendências da 

precarização do trabalho em escala global. 

“Destrói-se força a humana que trabalha, destroçam-se os direitos sociais, 

brutalizam-se enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho, 

torna-se predatória a relação produção/natureza, criando-se uma monumental 

sociedade do descartável, que joga fora tudo que serviu como embalagem para as 

mercadorias e o seus sistema mantendo-se, entretanto, o circuito reprodutivo do 

capital” (Antunes, 2008). 

O argumento para a flexibilidade das relações de trabalho é de que a legislação 

trabalhista foi concebida no contexto de relações de emprego do tipo fordista de produção, 

tendo como pressuposto o empregado (mais que o trabalhador) estável em uma determinada 

empresa, do sexo masculino e chefe de família. A dificuldade estaria, pois, em acomodar tal 

legislação a uma nova dinâmica que prima pela mobilidade, por formas de inserção não 

convencionais ou não previstas anteriormente (Laranjeira, 2000).  

2.2. “Excluídos” e “sobreviventes” da reestruturação 

 A reestruturação realizada na gestão e nos processos das empresas, nos anos 1990, 

teve consequências tanto para os trabalhadores que foram demitidos, vítimas dos novos 

requisitos de qualificação profissional exigido pelo mercado, quanto para os que não 

perderam o emprego. De acordo com Cardoso (1999), na reestruturação encontra-se a 

presença de problemas sociais que afetam tanto os “sobreviventes” do processo, quanto os 

“excluídos do mercado formal”. Os sobreviventes sofrem as consequências das inovações dos 

processos e dos produtos se darem em ritmo mais acelerado do que a capacidade das 

instituições sociais e de seus regulamentos. A reestruturação produtiva, as mudanças nos 

programas de qualidade e a diluição de hierarquia transferem a responsabilidade pelas 

soluções de problemas e pela qualidade dos produtos ao trabalhador, através de esquemas 

participativos e premiações por nível de comprometimento nos objetivos das empresas, 

convertem-se em processos agressivos de competição pela lealdade dos trabalhadores, por 

oposição aos sindicatos e outros mecanismos de constituição de interesses autônomos. 
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Na medida em que os novos padrões de custo, qualidade e produtividade seriam 

inseridos, exigia-se mais dos trabalhadores, as empresas passavam a escolher candidatos que 

se adaptariam melhor às exigências do novo modelo, excluindo do processo os que não 

estivessem dentro deste perfil (Castro, 1995). Trabalhadores mais jovens com maior 

escolaridade e adaptação a mudanças substituíam trabalhadores mais velhos, com menor 

escolaridade e maior dificuldade em se adaptar às mudanças. 

Em outro trabalho, Cardoso (2003) sugere que com a flexibilização das relações de 

trabalho transfere-se para os trabalhadores a responsabilidade pela empregabilidade. Cada 

indivíduo passa a ser responsável por se qualificar, a atender as necessidades do mercado e a 

se diferenciar profissionalmente dos demais. Neste contexto, o trabalhador deve se reciclar 

profissionalmente antes de perder o emprego, tornando sua força de trabalho mais empregável 

do que é hoje, para que não seja atingido pelo desemprego. Por sua vez, Guimarães e Hirata 

(2006) defendem que a interação entre escolaridade e experiências adquiridas pode ser 

determinante no sucesso da inserção e na permanência de cada trabalhador no contingente de 

ocupados, ou seja, a chance de sobrevivência é maior para quem tem mais escolaridade.  

Quanto menor o grau de escolaridade do trabalhador, maiores são as chances de ser demitido 

e menor a oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho. Se a recolocação no mercado 

de trabalho depende do grau de escolaridade e os custos para reciclagem profissional são mais 

altos para os mais velhos, além do tempo para se profissionalizar ser mais curto, quanto mais 

velho for o trabalhador, menores são as chances de se recolocar no mercado. Além disso, as 

autoras ressaltam que quanto mais sistêmica for a reestruturação, maiores são os riscos de 

perda do emprego e menores são as chances de reinserção profissional desses demitidos.  

Mendonça (1997), por sua vez, classifica como excluídos quanto à empregabilidade e 

à educação aqueles que estão desempregados, procurando emprego e próximos do mercado de 

trabalho por terem qualificação. O autor alega que a formação profissional e a 

empregabilidade implicam na responsabilidade de cada trabalhador pela sua vida profissional 

e em estar sempre empregado. Ocorre assim a transferência da responsabilidade do Estado 

(outrora atuante na política econômica) pelas mudanças institucionais e legais no sentido da 

geração de empregos, cabendo ao trabalhador a tarefa pela qualificação profissional e pela 

conquista de um emprego. A despeito desta individualização da responsabilidade pelo 

emprego, constitui-se um cenário no qual parte considerável da população é eliminada do 

mercado de trabalho, lançada na periferia dos direitos sociais e classificada como 
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desempregada, associada à pobreza, à exclusão e ao desalento por estar em precariedade 

econômica (Mendonça, 1997).  

Os demitidos no processo de reestruturação são excluídos por um longo período do 

emprego formal registrado e protegido por legislação trabalhista. São submetidos ao mercado 

informal, sem amparo da legislação e da ação dos sindicatos, em condições de depredação, 

principalmente os operários cuja experiência adquirida no emprego anterior não tem 

possibilidade de ser aproveitada nos demais setores industriais (Guimarães e Hirata, 2006).  

Guimarães (2002) observa uma alteração na distribuição dos postos de trabalho e uma 

importante alteração nas relações sociais de trabalho, causando uma migração do emprego das 

grandes empresas para as pequenas e médias, acompanhadas de uma retração das formas de 

contratação, muitas vezes gerando um efeito de precarização das relações de trabalho. Para 

Cardoso (2000), a reestruturação não leva apenas ao aumento da precariedade dos vínculos 

dos trabalhadores não qualificados, mais do que isso, a forte tendência à terceirização de 

atividades não qualificadas pode levar à perda de determinados direitos que por muito tempo 

definiram o cidadão trabalhador. Na opinião de Antunes (1997), no mundo do trabalho, as 

formas de terceirização significam precarização, mesmo que seja a terceirização de 

trabalhadores qualificados.  

A terceirização tem sido diagnosticada como aumento da precarização das relações de 

trabalho e emprego. O processo tem sido associado à deterioração das condições dos 

trabalhadores através de demissões, reduções de salário e postos de trabalho, aumento do risco 

à saúde e à integridade física nos locais de trabalho, intensificação e extensão da jornada de 

trabalho, discriminação e preconceitos entre trabalhadores terceirizados, instabilidade no 

emprego e redução de benefícios (Dias, 2010).  

Ramalho (2003) argumenta que o processo de reorganização das relações de produção 

tem sido muitas vezes associado à informalização das relações de trabalho e que o destino dos 

trabalhadores afetados pela reestruturação varia de acordo com a escolaridade e a 

disponibilidade de recursos. Parte dos trabalhadores afetados por reestruturações produtivas 

inserem-se em empresas terceirizadas e diante da precarização das ocupações os novos postos 

de trabalho são quase sempre piores em termos de condições de trabalho, remuneração, 

segurança do emprego e da garantida dos direitos sociais. E, quase sempre, a terceirização 

vem acompanhada do aumento da intensidade de trabalho. Outra parte das “vítimas” da 

reestruturação se insere na informalidade. Trabalhadores assalariados informais negociam, 
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com desvantagem, os direitos e deveres ligados ao desempenho de sua atividade. Em meio à 

ilegalidade, uma quantidade de postos de trabalho torna-se invisível em termos jurídicos e 

fiscais, reduz o volume de tributos recolhidos e dificulta a prestação de serviços sociais, 

gerando um impacto negativo sobre as condições de vida do conjunto dos trabalhadores e não 

apenas dos assalariados informais.  

Um terceiro contingente de trabalhadores do núcleo dos informais passa a desenvolver 

atividades não assalariadas. Trata-se do segmento menos qualificado, obrigado a se reorientar 

na direção de atividades precárias como “biscate” e que tem perspectivas cada vez mais 

reduzidas de reintegração econômica. Parte dos assalariados demitidos que têm o mínimo de 

recurso materiais e subjetivos, têm melhores condições de enfrentar as consequências do 

enxugamento de postos de trabalho, se transformando em pequenos empresários ou 

trabalhadores por conta própria, na maioria das vezes em ramo de atividade diferentes dos 

quais adquiriam experiência. Porém, a instabilidade e o fracasso rondam frequentemente essa 

parcela da mão de obra convertida à informalidade, já que grande parte das pequenas 

empresas fecha as portas nos primeiros anos de atividade (Santana e Ramalho, 2003).  

 Segundo Ramalho (2003), apenas uma pequena fração dos demitidos no processo de 

reestruturação é bem sucedida no mercado de trabalho. São grupos de profissionais 

qualificados que conseguem maiores níveis de remuneração e prestígio social, ocupando 

situação de mercado privilegiada, mas que na maioria das vezes têm dificuldade de separar o 

tempo de trabalho e o tempo de lazer, claro sinal de uma intensificação do trabalho. De 

acordo com Ramalho (2007), dos que migram de uma cidade para outra a procura da inserção 

profissional, o sucesso dos migrantes resulta da adaptação progressiva dos mais aptos a 

competir no mercado de trabalho e a evasão sistemática (reimigração) dos que não se 

adaptaram a essa competição. Embora a demanda das empresas por mão de obra qualificada 

seja limitada, os trabalhadores procuram munir-se de experiência profissional ou credenciais 

escolares para se prevenir da exclusão do mercado de trabalho.  

 Os efeitos socioeconômicos do processo de informalização do trabalho 

associado à reconversão econômica em curso dependem do tipo de trabalhador que se 

considera. Os qualificados têm maiores possibilidades de se empregar, enquanto entre os 

menos qualificados se identifica uma tendência à precarização do emprego e uma 

instabilidade da inserção produtiva com reflexos na vida da maior parte dos trabalhadores. 

Nesse sentido, é um erro considerar que a informalização das relações de trabalho pode ser 
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um compensação vantajosa para a aceleração da retração do emprego formal (Santana e 

Ramalho, 2003). 

2.3. Efeitos da reestruturação em outros setores 

A discussão acadêmica acerca das trajetórias de demitidos de grandes empresas 

durante a década de 1990 tem sido frutífera entre os pesquisadores brasileiros dedicados a 

interpretar experiências vivenciadas por trabalhadores dispensados em processos de 

reestruturação que atingiram setores variados. Guimarães (2006), por exemplo, ao estudar o 

caso dos trabalhadores da indústria petroquímica na Bahia, identificou que 50,6% dos 

demitidos durante a reestruturação da indústria químico-petroquímica, na década de 1990, 

foram praticamente excluídos do mercado de trabalho, situação agravada quando o indivíduo 

é um operário típico.  Por outro lado, 44% dos demitidos tinham característica de reconversão 

e conseguiram voltar para o mercado formal de trabalho através da mobilidade intersetorial, 

quase sempre no setor de serviços, não aproveitando o a experiência do emprego anterior. A 

maioria é de trabalhadores de média idade, no auge da capacidade produtiva. Apenas 10% dos 

demitidos conseguiram reingressar no setor químico moderno, preservando o seu capital e sua 

qualificação acumulada.  

 Os que conseguiram se recolocar no mercado de trabalho como assalariados tiveram 

perdas salariais. No entanto, os que tiveram mobilidade intersetorial tiveram perdas salariais 

ainda maiores. As chances de trajetórias de exclusão e reconversão são maiores para os 

demitidos que têm capital escolar menor, enquanto as chances de reinserção, no mesmo setor, 

são maiores entre os que possuem escolaridade mais elevada. Os mais jovens tem mais 

possibilidade de retornar ao mercado formal, seja por trajetória de reconversão ou de 

preservação (Guimarães 2006).  

Outro interessante estudo, realizado por Cardoso (2000), apresenta os efeitos na 

indústria automobilística brasileira. Sobre as chances de emprego de trabalhadores demitidos 

na renovação produtiva baseada em novas tecnologias, redefinição de produtos e processos, 

ocorrido em 1990, o autor constatou que no setor automotivo, a maioria dos demitidos é 

expulsa do mercado formal, apenas 17% dos demitidos conseguem empregar-se bem, 4% 

conseguem repetir a ocupação de origem, e apenas 25% encontram ouro emprego neste 

mesmo setor da economia, em geral fora da indústria (Cardoso, 2000). De acordo com o 

autor, a possibilidade de retornar ao setor formal depois de uma demissão está restrita 

basicamente aos trabalhadores com pouco tempo de experiência no emprego anterior e com 
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alguma escolaridade formal. A experiência no emprego torna difícil a demissão do 

trabalhador mais experiente. Caso ocorra a demissão do trabalhador mais experiente, ele terá 

menos chances de conseguir um emprego compatível em termos de renda, estabilidade e 

qualificação formal, e dificilmente encontrará um emprego formal em qualquer setor de 

atividade. Para trabalhadores com 40 anos ou mais, as chances de conseguir um emprego 

equivalente, ou melhor, é duas ou três vezes menor do que as de seus colegas de até 39 anos. 

Quanto mais passa o tempo de exclusão, menor a chance de retorno a um posto formal. 

Quanto maior o número de vínculos trabalhistas, menor o tempo de espera por outro 

emprego e menor o tempo de permanência neste. Apesar de o trabalhador mais empregável 

ser aquele que mais roda entre empregos, as maiores chances de reemprego encontram-se nos 

setores que geram as piores ocupações, menores remunerações, que exigem baixa 

escolaridade e têm alta rotatividade. O risco de perda do emprego em posto formal por parte 

dos trabalhadores que tiveram algum vínculo na indústria automobilística em 1989, num 

momento qualquer, é dependente do lado da demanda, dos empregadores em investir em 

capital humano e das políticas de gestão de força de trabalho, e não aos ativos que os 

trabalhadores ofertam no mercado de trabalho, como a escolarização. Mas a chance de 

reemprego leva em conta o investimento feito pelo trabalhador em sua qualificação, enquanto 

o aprendizado prático perde importância com a rotatividade (Cardoso, 2000). 

Ao final de sete anos, quase 80% dos empregados tinham experimentado períodos de 

desemprego ou ocupação no setor informal, e quase metade tinha sido excluída do mundo dos 

direitos do mercado formal. Mas, de acordo com Cardoso (2000), a reestruturação por sí só 

não é incapaz de explicar essas trajetórias excludentes. 

 2.4. A criação da CSN e o seu percurso até a reestruturação  

No dia 4 de março de 1940 foi editado o decreto lei nº 2.064 que instituía a comissão 

executiva de siderurgia nacional, a qual seria responsável pelos estudos técnicos finais para a 

construção de uma usina siderúrgica. Em 30 de janeiro de 1941, foi autorizada a construção 

da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, através do Decreto-Lei nº 

3.002. E, em nove de abril de 1941, data da aprovação dos estatutos, foi considerada a data de 

fundação da Companhia Siderúrgica Nacional.  

Até a chegada da CSN, Volta Redonda passou por vários ciclos de produção, como 

pecuária e agricultura.  Em 1942, com a construção da usina, a CSN já empregava 6.164 
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trabalhadores, mais do que o dobro de habitantes do distrito. E, em 1950, Volta Redonda se 

transformou na Cidade do Aço, com 39.964 habitantes, sendo 90,1% população urbana 

(Morel, 1989). A autora considera que o fato de a cidade de Volta Redonda ter sido criada de 

forma planejada por uma empresa estatal, durante o Estado Novo, como uma cidade industrial 

modelo, tem importância econômica e peso simbólico sem precedentes na história do Brasil, 

apresentando grande repercussão a nível nacional. De acordo com Pereira (2007), a cidade foi 

construída pela usina; E além da infraestrutura direta necessária para a implantação da usina, 

como linhas de transmissão elétrica, linhas férreas e estradas, o Estado brasileiro também foi 

responsável pela implantação da cidade, e por realizar serviços de urbanização, moradia, 

saneamento, bens coletivos e manutenção da cidade.  

A Companhia estava presente praticamente em todas as esferas da vida do trabalhador, 

o valor do aluguel descontado em folha era em preços abaixo do mercado, as casas dos 

trabalhadores variava em localização, tamanho e comodidade de acordo hierarquia ocupada 

na empresa, sendo que sua prioridade era de acordo com a necessidade de serviço, com a 

responsabilidade da família e o tempo de serviço na CSN. O controle sobre a casa permitia 

também um controle sobre todas as esferas da vida do trabalhador, ficando à disposição da 

empresa até nas horas de folga. Na visão de Pereira (2007), o nascimento da cidade 

subordinada à Companhia, originou um misto de responsabilidade e controle. O plano interno 

da usina era composto por um conjunto de normas e regulamentos, incentivos e benefícios 

para garantir a cooperação do trabalhador. 

A Companhia Siderúrgica Nacional mantinha um vínculo paternalista com os 

empregados, além dos diversos benefícios e incentivos internos oferecidos aos trabalhadores, 

e dos assistenciais e sociais estendidos aos dependentes, a empresa era responsável por uma 

quantidade considerável de serviços urbanos realizados na cidade (Morel, 1989). De acordo 

com Lara (2000), em publicação do Jornal do Brasil, na época da construção da siderúrgica, o 

maior contingente de mão de obra foi recrutado na área rural da Zona da Mata Mineira, e os 

recrutados estavam em péssimas condições de vida. 

“Eles vinham de uma relação de absoluto domínio pelo fazendeiro. Eram doentes, 

famintos, pés no chão. Na CSN tiveram sua primeira casa ou primeiro par de 

sapatos. Daí fica fácil a empresa se transformar na mãe, aquela que dá a vida e 

socialização.  A CSN é quem cuidava de toda infraestrutura na cidade, como serviço 
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de água, lixo, polícia, escola, clubes, o que representava salário indireto para o 

trabalhador.” 
1
 

Figura 1- Operário tem relação familiar com CSN 

 

Fonte: Jornal do Brasil, Agosto de 1990 

Desde a instalação da usina no município de Volta Redonda, a siderúrgica deteve 

praticamente todo o poder político e econômico da região sul fluminense. Segundo os dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIB-GE), 120 mil dos 251.200 habitantes de 

Volta Redonda dependiam diretamente da CSN para sobreviver, equivalendo a 48% da 

população local.
2
 De acordo com a Prefeitura de Volta Redonda, a CSN e sua subsidiaria, a 

Fábrica de Estruturas Metálicas (FEM), contribuíam com 60% do IPTU arrecadado pelo 

município. A siderúrgica respondia ainda por 8% do ICMS do estado do Rio de Janeiro. Deste 

total, 4,2% retornam a Volta Redonda e correspondem a 80% da receita do município.
3
 

2.5. Do processo de privatização às demissões em massa 

O governo Collor – marcado pelas transformações ocorridas nas relações entre Estado, 

empresas e trabalhadores – teve entre os seus pilares de sustentação a abertura da economia 

através da eliminação de barreiras tarifárias e do processo de desestatização.  

Segundo Mameluque (1995), a desestatização pretendia reordenar a posição 

estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente 

                                                           
1 Entrevista realizada com Solange Maria Pimenta, psicóloga e administradora, demitida depois de trabalhar 17 

anos na CSN. (LARA, Maurício. Operário tem relação familiar com a CSN. Jornal do Brasil, Belo Horizonte, 

ago.1990) 

2  Fim da angústia do comércio. Jornal O Dia, Rio de Janeiro, 13/08/1990. 

3 Cristina, Fátima. Volta Redonda chega à hora da verdade com a venda da CSN. Jornal O Globo, Volta 

Redonda, 28/03/1993. 
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exploradas pelo setor público; contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o 

saneamento das finanças do setor público; permitir a retomada de investimentos nas empresas 

e em atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; contribuir para a 

modernização do parque industrial do país, ampliando sua competitividade e reforçando a 

capacidade empresarial nos diversos setores da economia; permitir que a administração 

pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental 

para a consecução das prioridades nacionais; e contribuir para o fortalecimento do mercado de 

capitais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da 

propriedade do capital das empresas, que integrarem o programa. 

Collor realizou modificações na gestão das empresas estatais com objetivo de 

compatibilizar decisões das empresas estatais com a política macroeconômica, e promover a 

eficiência e a competitividade, o que, segundo Pereira (2007), resultou em enxugamento das 

empresas estatais, demissões, redução de benefícios sociais e implantação de uma política 

mais rígida de negociação com os sindicatos. Na opinião deste autor, independente das 

escolhas políticas dos governos, estava em curso em escala mundial, um processo de 

transformação dos setores industrial e de serviços, com empresas “enxutas”, “flexíveis” e 

organizadas “em rede”.  

É nesse contexto que o engenheiro Roberto Procópio de Lima Netto assume a 

presidência da Companhia, em 18 de abril de 1990, prometendo sanear a empresa para depois 

privatizá-la. Na visão de Pereira (2007), o objetivo claro de Lima Netto em preparar a CSN 

para a privatização convergia com o ideal de “modernidade” reivindicado pelo governo 

àquela altura.   

Ao assumir a presidência da CSN, Lima Netto desenhou um projeto de gestão que 

priorizava o estrangulamento do Sindicato dos Metalúrgicos como estratégia de minar a sua 

base, pois reconhecia que na entidade havia um forte opositor à privatização através da pessoa 

de Vagner Barcelos, que defendia como alternativa, a redução dos altos salários do corpo 

administrativo da Companhia, a atualização dos preços dos produtos vendidos e o fim do 

pagamento de juros de dívidas do próprio governo (LIMA, 2010). Diante das intensas 

movimentações ocorridas entre Sindicado e empresa, Lima Netto utilizou como estratégia de 

coerção sobre os trabalhadores, o canal direto, realizado através de reuniões periódicas, 

comunicação por meio de boletins informativos, até mesmo apelo às mulheres dos 
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empregados, fazendo prevalecer suas diretrizes a despeito da oposição do Sindicato (Pereira, 

2007). 

Na gestão de Lima Netto, a CSN entrou num severo programa de ajustes, no qual 

foram demitidas mais de cinco mil pessoas, 545 cargos de chefia foram cortados e o 

endividamento da estatal caiu pela metade (Fátima, 1993). 
4
 Quando assumiu a direção, em 

abril de 1990, a empresa contava com um quadro de 23.700 empregados diretos e, quando 

deixou a empresa, em dezembro de 1992, esse número foi reduzido para 16.700. Na visão do 

Sindicato, entre os principais demitidos se encontram os dirigentes sindicais, apesar de Lima 

Netto negar que as demissões tiveram caráter político, justificando que o fator primordial foi o 

enxugamento e a renovação dos quadros da empresa. 
5
 Já Oliveira (2002), comenta que o 

processo de privatização da CSN desligou aposentados e, excepcionalmente, funcionários 

com desempenho ou comportamento abaixo das expectativas. 

Durante o processo de saneamento e privatização da CSN, várias entidades se uniram 

para debater o excessivo número de demissões e a forma de pressão que os metalúrgicos 

estavam sofrendo no interior da usina. Muitos empregados com causa na justiça foram 

“ameaçados a retirar os processos” e foram demitidos. Em uma reunião realizada no Clube de 

Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL), com a presença do deputado estadual Antonio 

Frederico Neto e de várias entidades, o presidente do Sindicato dos Engenheiros questionou o 

motivo das demissões: 

  “Estamos questionando o porquê das demissões, e ainda nos preocupamos como 

esses funcionários poderão ser novamente admitidos. Pois, pelo que a CSN 

apresentou ao Sindicato, os estagiários são mais eficientes que os profissionais.” 
6
 

As demissões ocorridas no período de um ano, entre 1990 e 1991, causaram impacto 

na vida social e econômica da região. De acordo com o IBGE, foram demitidos cerca de 6% 

do total dos chefes de família da cidade, algo próximo de 4% da população economicamente 

ativa da cidade. As demissões atingiram 12,4% do pessoal que trabalha em indústrias de 

transformação no município e 10,6% do pessoal da área de construção civil. As demissões 

                                                           
4 Cristina, Fátima. Volta Redonda chega a hora da verdade da CSN. Jornal O Globo, Volta Redonda, 28 mar. 

1993. 

5 Faccioli, Cesar. Demissões na Companhia Siderúrgica Nacional podem chegar a 2mil em 1991. Jornal Gazeta 

Mercantil, Rio de Janeiro, 12 jun. 1991.  

6 Posição do presidente do Sindicato dos Engenheiros no fórum contra demissões. (Entidades se reúnem para 

debater sobre CSN. Jornal Folha do Vale, 22/06/1991).   
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ocorreram principalmente na faixa da população economicamente ativa que ganhava mais de 

três salários mínimos e representaram uma perda de 9% de toda massa salarial da cidade. 
7
 

Apesar das consequências decadentes na vida social da população de Volta Redonda, 

os resultados financeiros apresentaram resultados opostos. A administração de Roberto Lima 

Netto foi o maior trabalho de saneamento financeiro feito na estatal e a dívida foi reduzida em 

mais de U$$ 1 bilhão. Os prejuízos que acompanharam a empresa por dez anos se 

transformaram, em 1982, em lucro líquido de U$$ 125 milhões, maior do que da sua principal 

concorrente nacional, a Usiminas. A empresa virou a menina dos olhos do mercado.
8
   

Em 28 de dezembro de 1992, através do presidente Itamar Franco, Lima Netto foi 

exonerado do cargo, deixando a empresa pronta para ser privatizada, com um caixa de U$$ 

150 milhões e o pagamento de salários e fornecedores em dia.  O motivo da exoneração, 

segundo a descrição de Netto, em seu livro “Volta Por Cima” (1993), provavelmente se deve 

ao fato de ter sido acusado de estar manobrando 35 mil empregados e aposentados, o BNDES, 

a comissão de privatização e dois consórcios avaliadores para conseguir um preço baixo para 

a CSN e que, posteriormente, pretenderia comprar as ações dos empregados.  

No dia seguinte à exoneração de Lima Netto, Sebastião Faria Souza assumiu a 

presidência da Companhia com a responsabilidade de reavaliar o valor da empresa para 

conduzir a privatização. Faria questionou o preço fixado para a venda da CSN, levando-se em 

conta o patrimônio líquido de U$$ 4 bilhões e os U$$ 8 bilhões do custo de reposição da 

usina, pelo fato de a CSN ser uma usina moderna, competitiva e seu fluxo de caixa permitir 

fazer os investimentos necessários.  

A CSN foi a leilão no dia 02 de abril de 1993, passando ao controle da iniciativa 

privada (figura 2).
9
 Segundo Pereira (2007), o contexto da privatização representou não 

apenas um momento de austeridade para os trabalhadores da Companhia, mas também um 

ambiente de oportunidades, ainda que limitadas, para os diferentes atores que se envolveram 

de forma direta ou indireta no processo. Na visão de Oliveira (2002), apesar de terem 

oferecido um bom pacote de desligamento, um potencial de insatisfações no comportamento 

                                                           
7 Paiva, Aurélio. Demissões na CSN causaram impacto sobre a vida da cidade. Jornal do Vale, Volta Redonda, 

22/06/1991. 

8 Paiva, Aurélio. Privatização é um marco na história da siderúrgica, Jornal do Vale, 01/04/1993. 
9
 Paiva, Aurélio. Privatização é um Novo Marco na História da Siderúrgica. Jornal Diário do Vale , Volta 

Redonda 03/04/1993. 
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de funcionários remanescentes poderia redundar em problemas operacionais. Outro aspecto 

preocupante foi o fato de não ter sido observado um limite para os desligamentos.  

Figura 2 – Privatização é um novo marco na história da siderúrgica 

 

Fonte: Jornal Diário do Vale , 03/04/1993. 

2.6. Pós-privatização: o impacto na cidade e na vida dos funcionários 

Em abril de 1993, Roberto Procópio de Lima Netto retornou à presidência da CSN, 

mas queixando-se da falta de autonomia da diretoria e discordando das estratégias de 

investimentos, afastou-se logo nos primeiros meses de 1994. Concluiu o saneamento da 

empresa e deixou em caixa um lucro oficial de US$ 72 milhões.
10

 Em seu lugar, assumiu 

Sylvio Coutinho, indicado por Benjamin Steinbruch, presidente do Conselho da empresa e 

presidente do grupo Vicunha – um dos acionistas controladores da CSN. 
11

 

Ao assumir a presidência, Coutinho afirmou que, durante o período em que estivesse 

na direção, não haveria demissões em massa. Explicou que a renovação seria feita com a 

substituição de funcionários que não se enquadravam no sistema de competividade da 

empresa, através do aproveitamento de técnicos chamados pela Escola Pandiá Calógeras, e 

que os excessos seriam diminuídos gradativamente com a politica de manutenção de mão de 

obra. Novos técnicos substituiriam aqueles que se aposentassem ou que não se enquadrassem 

                                                           
10

 Brandt, Fátima. Em sua segunda passagem pela presidência, Lima Netto concluiu o saneamento da CSN. 

Jornal Diário do Vale. Volta Redonda, 23 de fevereiro de 1994, pag 5. 
11

 Paiva, Aurélio. Presidente do Conselho da CSN defende empregados na diretoria. Jornal Diário do Vale. 

Volta Redonda, 18/05/1995. 
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no sistema de produção determinado pela empresa.
12

 De acordo com Coutinho, a CSN geraria 

mais empregos através do aumento do Cinturão de Fornecedores
13

. Assim sendo, em fevereiro 

de 1995, foram criados 1600 empregos, em 22 empresas da região e em outras 6 que vieram 

de São Paulo para se instalar próximo à CSN.  

Em setembro de 1995, o Conselho de Administração da CSN decidiu que a Fábrica de 

Estruturas Metálicas (FEM) deixaria de se subordinar à CSN e passaria a se reportar ao 

Centro Corporativo, comandado por Maria Silvia Marques, que além da parte financeira, 

ficaria encarregado das áreas de recursos humanos, relações trabalhistas e advocacia.
14

 O 

novo desenho de aprimoramento da competitividade da empresa estabelecia como prioritário 

o investimento em modernização na aciaria e, entre as ações adotadas por Marques ao 

constatar a baixa produtividade entre empregados velhos e poucos motivados, estava a 

política de demissão seguida da renovação dos seus quadros, o que garantiria o 

comprometimento e a rentabilidade da empresa (LIMA,1993). A reestruturação da CSN tinha 

por objetivo reduzir os custos em cerca de 13% até a virada do século e, consequentemente, 

acarretaria em demissões: 

 “Toda a indústria está se adaptando aos novos tempos. As demissões não são o mais 

importante no programa de reestruturação da empresa. Uma das mudanças é 

estrutura da empresa, que está deixando a forma tradicional de divisão, para permitir 

que se detectem problemas mais rapidamente. Há alguns projetos da CSN que 

gerarão mais empregos e que, na medida em que possível, o pessoal demitido poderá 

ser reaproveitado.” 
15

 

“Os objetivos principais são melhoria da qualidade do produto e automação de 

processos, assim como modernização das instalações industriais, para garantir 

competitividade no mercado internacional.” (Maria Sílvia) 

De acordo com Steinbruch: 

  “A empresa está num processo de investimento, boa parte em automação e 

sistematização da produção. Se tínhamos muitas atividades manuais, na medida que 

investimos em informática, por exemplo, é claro que passamos a ter excesso de 

pessoal. Queremos ter uma empresa moderna, competitiva, que possa participar da 

globalização. Os esforços que tiverem que ser feitos, vamos fazer. Se não fizermos 
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 Pinheiro, João. Coutinho admite demissões para enxugar quadro funcional. Jornal O Dia. 
13

 Cinturão de Fornecedores: Grupo de empresas da região que fornecia materiais para a CSN. 
14

 Paiva, Aurélio. FEM deixará de ser da CSN Aço. Jornal Diário do Vale. Volta Redonda, 29/09/1995. 
15

 Neto, Fernando Paulino. CSN farrá demissões para reduzir custos. Jornal Folha de São Paulo. Rio de 

Janeiro, 26/09/1996. Página 14. 
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antes foi pelo respeito à questão social. Faz parte da nossa premissa básica de 

aproximação com os funcionários e participação efetiva deles. Por isso é que se fez 

de maneira gradual”. 
16

 

Apesar de Maria Sílvia Bastos Marques ter afirmado em entrevista coletiva que a 

reestruturação da empresa é eterna e que não há programa de demissões, existe uma política 

de reestruturação determinada pelo Conselho de Administração.  

Figura 3 – Demissões quando for preciso 

 

Fonte: Jornal O Dia, 1996 

Segundo SENGE/VR, em 1989, a Companhia Siderúrgica Nacional possuía cerca de 

23.200 (vinte três mil e duzentos) funcionários diretos, além dos indiretos ingressados através 

de empreiteiras terceirizadas. Posteriormente, devido à reestruturação produtiva e às intensas 

modificações realizadas na estrutura de gestão e processos provocados principalmente pela 

privatização e pela globalização, este número passou a se reduzir significativamente a cada 

ano.  
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 Louven, Mariza e Oliveira, Flávia. A CSN e o dilema moderno. Jornal O Globo, 25/11/1996.  
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Figura 4 – Quantidade de Trabalhadores Diretos da CSN 

 

Fonte: Adaptado SENGE, Informações da CSN para ABAMEC 

Em 1990 e 1991, durante o saneamento financeiro e a preparação para a privatização 

sob a direção de Lima Neto, ocorreram demissões em massa na CSN. Neste período, além da 

redução de custos, da mudança na estrutura organizacional e da diminuição de níveis 

hierárquicos, foram implantadas ferramentas de administração japonesa, que ocasionaram 

mudanças nos processos de trabalho e implicaram em mudanças no perfil do trabalhador, 

tendo como consequência a demissão de aproximadamente 9.100 (nove mil e cem) 

trabalhadores. As vítimas de demissões foram principalmente pessoas que recebiam acima de 

três salários mínimos. Foram excluídos 545 cargos de chefias, funcionários antigos com baixa 

escolaridade e baixo desempenho foram substituídos por estagiários da Escola Técnica Pandiá 

Calógeras com maior escolaridade e menor idade, e alguns dirigentes sindicais também foram 

afastados da empresa. 

Já em 1992 e 1993, as demissões ocorreram dentro da média normal da Siderúrgica, 

em geral por rotatividade e aposentadoria por tempo de serviço, representando 

aproximadamente 700 desligamentos por ano.  

E, nos anos de 1994 e 1995, durante a administração de Sylvio Coutinho, as principais 

demissões ocorreram em virtude da terceirização do setor de manutenção da usina, e da 

renovação da mão de obra. Funcionários próximos de se aposentar e com baixo rendimento 

eram substituídos por estagiários da escola técnica com maior escolaridade e menor idade.  

Já entre 1996 e 1999, a reestruturação da Companhia Siderúrgica Nacional foi 

realizada por Maria Silvia Bastos, através da automação dos processos de produção e da 
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modernização das instalações para garantir a competividade no mercado internacional. Os 

demitidos neste período foram os que trabalhavam na FUGEMSS17, funcionários antigos, 

desmotivados e com baixa produtividade, e funcionários com salários maiores.  

   Figura 5 – Redução de Trabalhadores Diretos da CSN 

 

Fonte: Adaptado SENGE, Informações da CSN para ABAMEC 

2.7. Ruptura ou continuidade: análise de duas trajetórias profissionais 

De acordo com os dados do SENGE/VR, entre os anos de 1996 e 2000, as demissões 

na CSN foram mais acentuadas18, com mais de 90% dos casos ocorrendo por questões 

salariais. Na maior parte do tempo, pessoas com bastante tempo de empresa e próximas de se 

aposentar, e funcionários mais antigos e com salários mais altos. As demissões na maioria das 

vezes eram realizadas sem avaliação de desempenho, sem levar em consideração a idade, 

aposentadoria, sem importar com o destino dos empregados, as condições de 

empregabilidade, visava somente à redução de custo. 

As demissões prosseguiram nos anos 2000 e, em geral, atingiram não apenas 

trabalhadores de chão de fábrica, mas também gerentes, supervisores, engenheiros e outros 

funcionários com alta escolaridade. Um desses atingidos foi Luiz que trabalhou na CSN por 

29 anos, em cargos como o de técnico de programação, técnico de planejamento, supervisor 

de programação, assistente técnico, chefe de divisão e engenheiro especialista.  

“Fui demitido da CSN, que já estava em situação complicada. A empresa estava há 

um bom tempo no vermelho em função da subsidiária dela, a Fábrica de Estruturas 

                                                           
17

 FUGENS: Fundação General Edmundo Macedo Soares Silva, empresa responsável em administrar o Colégio 

Macedo Soares e o Hospital da Siderúrgica Nacional. 
18

 Alguns dados relativos à quantidade de demitidos, conseguidos através de depoimentos não coincidem com os 

dados divulgados pelo SENGE/VR. 
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Metálicas (FEM)
19

. O governo, na época, estava numa fase de ter que importar 

muito petróleo. Hoje, nós somos autossuficientes, mas na época não, a inflação 

descontrolada, desenfreada, e o governo sem ter como colocar dinheiro para manter 

a empresa. Então, foi uma fase na época do Fernando Collor, que optou por 

privatizar não só a CSN mas eu acho que mais de 50% do parque industrial, onde o 

governo tinha ações, empresas com economias mista como a CSN. Depois da 

privatização da Companhia, a maior parte dos serviços secundários foi terceirizada e 

vários trabalhos executados pela CSN foram transferidos para a iniciativa privada 

(controle do shopping, Imobiliária Santa Cecília, Planta de Carvão Santa Catarina, 

Casa de Pedra).” 

 “Em 1996 saíram 6.500 funcionários, depois ela foi virando tempo de casa e os 

salários mais altos, foram demitindo independente de terem tempo para aposentar. 

Como era empresa de economia mista e o governo tinha maior parte das ações, os 

funcionários tinham, por exemplo, auxílio por tempo de serviço, como era nas 

estatais. A cada 1 ano você tinha 1% de aumento de salário, você tinha as avaliações 

que lhe rendiam, se fosse excelente ganharia 10% de salário.  As demissões eram 

feitas visando somente a redução de custo, sem olhar a eficiência, a competência dos 

funcionários. A CSN visa somente o lucro, o lado financeiro.”  

De acordo com o SENGE/VR, as demissões em massa realizadas pela CSN causaram 

impacto negativo no comércio da cidade, principalmente devido ao fato da maior parte da 

população do município de Volta Redonda depender diretamente ou indiretamente dos 

rendimentos financeiros da Companhia. Os trabalhadores que tinham salários maiores tinham 

maior probabilidade de perder o emprego e de serem substituídos por novos funcionários com 

salários menores. O gráfico 4.3 mostra o impacto das demissões da CSN no comércio da 

cidade de Volta Redonda.  

Figura 6- Evolução do Índice de Inadimplência do Consumidor na Cidade de Volta 

Redonda 

 

Fonte: CDL/VR (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Volta Redonda) / O Peso da Realidade – 

SENGE/VR, jul 1997. 
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 A FEM (Fábrica de Estruturas Metálicas) era um departamento da CSN que foi criado no início dos anos de 

1960 com o objetivo de criar produtos específicos para a construção civil. Posteriormente, nos anos de 1980, 

além da fabricação de estruturas metálicas passou a incorporar também parte das atividades de manutenção da 

CSN, passando a ser subsidiária da Companhia.  
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Apesar das demissões do ano 1989 a 1997 terem tido comportamento decrescente 

(Figura 4), as inadimplências tiveram comportamento crescente, provavelmente devido ao 

grande número de trabalhadores desempregados que não conseguiam se reinserir no mercado 

de trabalho ou se sujeitaram a salários inferiores ao anterior recebido da CSN. As demissões 

impactaram também na quantidade de títulos protestados (Figura 7). Nos períodos em que 

ocorreu demissão, o índice de protesto de títulos foi mais acentuado. 

  Figura 7- Quantidade de Títulos Protestados 

Fonte: Movimentos Vamos Repensar Volta Redonda/ O Peso da Realidade – SENGE/VR, jul 1997. 

O Engenheiro Luiz foi demitido da Companhia no ano de 2004 e utilizou como 

estratégia para ingressar novamente no mercado de trabalho a abertura do seu próprio negócio 

no ramo do comércio. Mas não obteve sucesso em seu empreendimento e, em 2005, começou 

a trabalhar como consultor na parte de engenharia de manutenção, projetos e produção de 

novos equipamentos na Votorantim Siderurgia. No início de sua experiência como pessoa 

jurídica prestadora de serviços, não obteve ganho financeiro, apenas segurança e uma 

Participação nos Lucros e Resultados. Posteriormente, foi contratado com o amparo da 

legislação trabalhista (salário, INSS, FGTS, férias, 13°salário) e, atualmente, ocupa a posição 

de engenheiro especialista de manutenção. Atua na área corporativa, que atende a parte de 

gestão de sistema de manutenção para todas as filiais nacionais e internacionais da 

Votorantim Siderurgia. 

“Saí da CSN em maio de 2004 e comecei a tocar um negócio próprio, obviamente 

tinha sócios, porque eram três negócios, dois aqui no shopping de Volta Redonda e 

um em Barra Mansa. Como toda sociedade, alguma coisa não anda bem. Isso foi o 

que aconteceu em pouco tempo, foi de maio para janeiro... Em janeiro de 2005 já 

estava entrando para outro ramo, na Votorantim, como pessoa jurídica, como 

consultor. Me deram um desafio: um projeto em que a situação estava complicada, 

que  eu então com dez meses consegui chegar num nível tão bom, que fizeram uma 

proposta para me  contratar. Financeiramente eu não ganhava nada, só segurança e 

uma possível participação nos lucros, o que foi acontecer no segundo ano, me deu 

um ganho financeiro pequeno mas deu. Atualmente, estou na área corporativa que 

atende a parte de gestão de sistema de manutenção para toda Votorantim Siderurgia. 
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Isso inclui Argentina, Colômbia, Resende, Barra Mansa, e as unidade de corte e 

dobra e metálico espalhadas pelo Brasil.” 

 

De acordo com depoimentos, quanto aos demais trabalhadores demitidos da CSN na 

mesma época do engenheiro Luiz, o destino ocupacional e o sucesso na reinserção 

profissional foram variados. Os que se tornaram acionistas da CSN continuam com um bom 

retorno. Muitos funcionários qualificados que foram demitidos da CSN se reinseriram em 

pouco tempo em empresas concorrentes do ramo siderúrgico. Da época em que trabalhou na 

Companhia, nenhum engenheiro permaneceu na CSN. A maioria migrou para a Vale, CSA, 

Votorantim e Petrobrás, todos com salários superiores aos oferecidos pela CSN.  

Uma quantidade considerável do quadro de supervisores, inspetores, mecânicos e 

técnicos foi para a concorrente CSA
20

 e alguns eletricistas, técnicos e mecânicos foram 

admitidos pela Açominas. A maior parte daqueles que trabalhavam na parte de manutenção, 

na FEM foi contratada pela Sankyu21 para trabalhar dentro da própria usina, com condições de 

trabalho inferiores. Alguns mecânicos e técnicos montaram seu próprio negócio, na maioria 

bares e restaurantes, mas não obtiveram sucesso no negócio.  

Grande parte dos funcionários demitidos da área operacional foi readmitida em 

empreiteiras da própria CSN, mas em condições inferiores. De 30 funcionários da Coqueria 

demitidos no mesmo período de Luiz, alguns migraram para a Cosipar (Pará), outros para 

CST (Espírito Santo) e outros ainda para o Ceará. Parte dos funcionários que migraram para 

tentar a vida em outra cidade retornaram para Volta Redonda devido à dificuldade da 

distância de seus familiares. Alguns dos trabalhadores demitidos foram para os EUA por 

melhores condições de trabalho e hoje tem empresas. Poucos funcionários demitidos da CSN 

foram trabalhar no comércio.  

O sucesso do destino dos funcionários demitidos da CSN provavelmente varia de 

acordo com o posto e com o grau de escolaridade. Aqueles com maior escolaridade tiveram 

maiores possibilidades de se reinserir no mercado de trabalho e de serem bem sucedidos no 

novo emprego, enquanto que para os com menor escolaridade as chances de reinserção são 

limitadas. 

“Eram 12 engenheiros, todos saíram para ir para outras empresas, alguns foram para 

a Petrobrás, outros para a Votorantim, Valle, CSA, entre outras. Todos eles hoje 
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 CSA: Companhia Siderúrgica dos Atlântico, empresa siderúrgica concorrente da CSN. 
21

 Sankyu: Empresa terceirizada responsável pelos serviços de manutenção da Companhia Siderúrgica Nacional. 
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ocupam cargos e salários superiores aos oferecidos pela CSN. Hoje, na coqueria só 

tem um funcionário de qualidade, eram mais ou menos 30. A Votorantim tem 

muitos funcionários da CSN e são muito assediados. Em relação aos funcionários da 

área operacional, grande parte dos demitidos posteriormente foram admitidos em 

empreiteiras da própria CSN, outros nas empresas Barbará e Votorantim e outros no 

“Cinturão”. As pequenas e médias empresas quebraram ao trabalhar no Cinturão do 

Aço com a CSN. Tinha muita mutreta... A maioria dos que saíram da manutenção 

foram para a Sankyu, que contratou muitos ex-funcionários da FEM...O tratamento 

de terceiros é inferior ao tratamento dos funcionários diretos.  

“Em 2002, houve o programa de demissão voluntária, grande parte da mão de obra 

foi absorvida pela Açominas, Votorantim, Cosipar (Pará), alguns chegaram até 

voltar devido a distancia e aos familiares. Alguns foram demitidos e foram para os 

EUA e hoje tem seu próprio negócio, poucos foram para o comércio, alguns 

mecânicos e técnicos montaram bares, mas 90% deles quebraram depois. Os que 

foram acionistas, grande parte continua com retorno financeiro.” 
22

 

Provavelmente a escolaridade influenciou negativamente nas demissões dos cargos 

estratégicos e a probabilidade de pessoas que ocupavam cargos de gestão de perderem o 

emprego passou a ser maior do que a daqueles que possuíam escolaridade inferior, 

principalmente devido ao achatamento da estrutura hierárquica, à redução de hierarquia de 

cargos de supervisão e à redução de custos. A maior parte da substituição da mão de obra era 

realizada com salários e idade inferiores e com a escolaridade superior aos demitidos, tirando 

espaço dos trabalhadores sem ensino médio. Enquanto na demissão a escolaridade teve 

influência negativa, na admissão influenciava positivamente. 

Outra personagem é Joana, admitida na CSN em 1984, onde trabalhou por vinte anos, 

atuou em vários setores (recursos humanos, Qualidade, TI e Logística), presenciou vários 

momentos do processo de reestruturação da Companhia e participou diretamente das 

mudanças na organização. 

“Eu fazia serviço de analista e ganhava como técnico. Não consegui dentro da CSN 

melhorar o salário. Fiz um curso de arquitetura e, quando concluí o curso e o meu 

chefe falou que o curso não servia para a CSN, teria que ser engenharia ou 

administração. Então fui fazer administração para ser classificada na CSN como 

analista. Fiz empurrando com a barriga, tive um filho num ano e um no outro, foram 

momentos difíceis, sem dinheiro.” 

Joana investiu nos estudos, tendo em vista a possibilidades de crescimento profissional 

na CSN, motivada pelo trabalho começou a fazer graduação em arquitetura. Depois que este 

departamento foi privatizado, ela foi transferida para outro setor na parte administrativa, 

descartando a graduação realizada anteriormente. Investiu novamente na carreira profissional 

e começou a cursar graduação em administração de empresas por ser um curso que tinha 

perspectiva de crescimento na Companhia, mas novamente os investimentos realizados para a 
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 Açominas: Empresa siderúrgica fundada em 1986, concorrente da CSN. 
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capacitação profissional não resultaram em recompensas financeiras na e não foi promovida 

como analista.  

“Dentro de T.I. fui coordenar um setor de qualidade, veio o TQC
23

, todo aquele 

contexto de 5S
24

, padronização, aqueles programas de controles, de criar 

indicadores, que ninguém sabia nem o que era, na época. A administração era super 

arcaica mesmo, quando eu fui pra lá, quem tinha máquina elétrica de datilografia era 

top de linha, o resto era tudo na mão, eu era desenhista de prancheta, trabalhava com 

mamógrafo e canetinha, não existia power point, então as apresentações eram tudo 

com transparência (década de 1980)... Quando os computadores chegaram, eles 

ficavam numa salinha separada, então algumas pessoas eram treinadas pra usar e 

fazer algum trabalho, e os demais não podiam nem chegar perto, então como que 

você vai aprender?! Era difícil. Depois, a CSN foi se modernizando, fizeram 

downsizing no sistema, aí veio o processo de colocar os computadores em rede, e aí 

sim a gente começou a ter treinamento. Teve uma parte bem intensa, a CSN sempre 

foi muito boa nessa parte, e as coisas entraram na vida da gente assim sem aquele 

susto.” 

 

No decorrer das mudanças, o treinamento foi uma das estratégias utilizadas para 

adaptar os trabalhadores às novas tecnologias e aos novos padrões exigidos pelo mercado. No 

entanto, a preocupação em relação ao treinamento não seria uma preocupação somente com as 

condições do trabalhador, mas uma necessidade para adaptar os funcionários aos novos 

conceitos, às novas exigências do mercado, para fazer com que os funcionários se 

comprometessem com os objetivos estratégicos e se adaptassem às mudanças adotadas pela 

empresa. A empresa aplicava o treinamento necessário para os empregados de que ela 

dependia temporariamente, que tinham informações importantes e que poderiam contribuir 

para as novas adaptações. E demitia os trabalhadores que não tinham nada a agregar nas 

mudanças e teriam dificuldades de se adaptar à nova estrutura da empresa. 

 

 “Fiquei coordenando o escritório de qualidade da TI, que tinha na época umas 300 

pessoas, era uma área enorme, ocupava dois andares do escritório central, tinha 

muita gente, muitos processos, era bem complexo (isso já tinha acontecido a 

privatização). Aí um dia mandaram um diretor novo (já era no período da Maria 

Sílvia), esse diretor estava fazendo entrevista com os coordenadores de equipes, 

supervisões e gerentes (na época, tinha gerentes de negócios, gerente de setores, 

tinha assessor, e mais a gerência geral, então era uma equipe bem grande). Ele 

chamava as pessoas na sala dele, fazia as entrevistas para ver o que a pessoa estava 

fazendo e tal. Eu nem cheguei a ir lá falar com ele, ele mandou embora o gerente 

geral nosso, aí um dos gerentes assumiu interinamente até decidirem quem iria para 

aquele cargo... Um dia, chamaram a gente lá na sala desse gerente para uma reunião, 

convocou eu e mais oito (todos os gerentes de negócios, a secretária do gerente geral 

e eu), aí chegou lá, eles falaram que estava tendo uma mudança, a CSN optou por 

mudar a gestão e para mudar a gestão tem que mudar as pessoas, porque eles não 

acreditavam em mudança com aquelas mesmas pessoas, então a decisão foi cortar 

dali para cima, então na minha área aconteceu isso, nós fomos todos demitidos, nós 
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 TQC: Ferramenta de controle de qualidade total. 
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 5S: Ferramenta de melhoria contínua . 
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éramos nove, ficaram nos setores apenas os supervisores. Depois, entraram outros 

gerentes, criaram outra estrutura.  

As demissões na CSN, na maioria das vezes, eram realizadas sem avaliação de 

desempenho dos funcionários, simplesmente trocando trabalhadores mais antigos por mais 

novos, levando em consideração somente o custo, como um contrato comercial que é rompido 

quando uma das partes não está satisfeita. A visão paternalista cultivada há anos já estava 

sendo rompida. A capacitação profissional e o grau de escolaridade não foram diferenciais 

para a permanência na empresa, pelo contrário, devido aos altos salários a probabilidade de 

demissão era ainda maior.  

O fato de a nova administração da CSN não acreditar em mudança com as mesmas 

pessoas, de demitir empregados antigos ocupantes de cargos estratégicos e contratar novos, 

seria uma estratégia para mudar a cultura organizacional da Companhia, de afastar os 

empregados admitidos na estatal ainda com vínculo paternalista, que insatisfeitos com as 

mudanças ocorridas na reestruturação poderiam influenciar negativamente os novos 

empregados, reivindicando por melhorias e não ficando de “braços cruzados” ao ver os 

direitos adquiridos serem perdidos. A decisão de renovar o quadro de pessoal com dirigentes 

com uma nova visão de negócio forçaria a mudança na cultura organizacional, evitando a 

influência de pessoas que participaram do período de transição. Isso criaria então uma cultura 

rígida de empresa privada globalizada, com novas regras, regulamentos e metas competitivas 

de uma sociedade de capital aberto. 

 “Nesta ocasião, final de julho de 1997, quando eu saí, Volta Redonda passava por 

uma fase muito crítica, em que não se arranjava emprego nem para lavar carro. 

Realmente, não tinha oportunidade nenhuma. Tinha muitos demitidos, muitos 

aposentados, era um caos, a cidade estava sem perspectiva.” 

Os desligamentos foram realizados sem nenhuma preocupação com o destino dos 

trabalhadores e ocorreram em um momento em que o mercado de trabalho estava em 

recessão, o que dificultava ainda mais a possibilidade de entrar novamente no mercado de 

trabalho.  

“Tinha acontecido em paralelo a privatização da ferrovia. A CSN era acionista da 

MRS e então ela designou um grupo de pessoas daqui para trabalhar na privatização 

da MRS de Juiz de Fora e essa turma ficou lá, trabalhou, privatizou, começou a 

rever os processos de lá. Aí eu fui convidada a fazer um projeto, um freelance numa 

reestruturação que estavam fazendo dentro da área de TI. Fui para fazer um serviço 

de quatro meses e fiquei quatro anos lá. Fui pra lá e fiz alguns trabalhos também 

voltados para projetos, mas tudo com contrato de três meses. Você faz, termina e 

entrega. E, se tem outro, você faz... Quando eu fui pra Juiz de Fora, fui trabalhar lá. 

Eu não sabia negociar salário, fiz um contrato lá de mixaria, aí não tem direito a 

nada, não tinha vinculo empregatício, não recolhia fundo de garantia, nem férias, 
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décimo terceiro, não tinha direito a nada, só ao salário. Eu continuei pagando o meu 

INSS para não perder tempo. 

 Joana teve que mudar de Volta Redonda com seus filhos porque a situação no 

mercado de trabalho local estava crítica, a demanda era alta e as ofertas praticamente nulas. 

Ficou excluída do mercado de trabalho formal por quatro anos e teve que se submeter a 

salários e condições de trabalhos inferiores às oferecidas pela Companhia na época, sem 

amparo da legislação trabalhista, sem direito a INSS, FGTS, férias e 13° salário. 

“Um belo dia, me mandaram embora, só que eu tinha feito o seguinte, eu tinha 

comprado esse apartamento aqui, meus filhos estavam com sete e oito anos, e eu 

tinha alugado esse apartamento e alugado outro lá, e levei as crianças, matriculei 

num colégio lá. Eu não podia voltar porque tinha um contrato de locação lá de três 

anos. E eu não podia voltar porque não tinha lugar para ficar e não tinha emprego. 

Depois, fui com o meu currículo, na cara de pau, na sala de outro diretor lá, que era 

da parte de transportes... Ele me falou que tinha comprado um simulador para 

condução de trem e precisava montar um manual do maior carregamento. Depois me 

convidaram para um projeto que estava em desenvolvimento lá, aí eu já fui como 

funcionaria e deixei de ser freelance.” 

 

 A demissão da CSN teve consequências também para os familiares. Esposo e filhos 

tiveram que se adaptar a uma nova realidade, a um novo padrão de vida. 

“Eu falei que queria vir embora de Juiz de Fora porque a vida pessoal estava 

complicada, meu marido estava em Volta Redonda. Ele ia todo final de semana ou, 

às vezes, eu vinha. O custo de vida não estava compensando. Foi bom, foi uma 

experiência muito boa, extremamente diferente da CSN, porque na CSN não tinha 

oportunidade de mostrar serviço. Eu acho que o próprio ambiente que é diferente 

dos outros lugares, porque quando eu trabalhei na TI da  MRS, que era formado por 

pessoas oriundas da CSN, existia uma rivalidade entre os próprios ex-CSN, um 

querendo mostrar que era melhor que outro. No ambiente em que era da Vale era um 

grupo fechado, onde um protegia o outro, e os salários deles eram os melhores da 

empresa e eles eram os melhores. Então, eles tinham outro pensamento corporativo, 

era um pensamento diferente daqui. E aí foi muito legal eu conviver com isso, eu 

gostei muito.” 

Apesar do salário na CSN ser superior ao da MRS, Joana destaca que o ambiente de 

trabalho da MRS era melhor, menos competitivo, e que lá ela tinha mais autonomia e maior 

possibilidade de mostrar trabalho. Em 2001, Joana teve a oportunidade de reingressar no 

quadro de funcionários da CSN e retornou à empresa de forma valorizada, apesar de 

desiludida por já ter sido demitida. Da mesma forma que a experiência profissional foi o 

diferencial para a permanência na CSN até a primeira demissão, também foi o diferencial para 

a sua readmissão. A experiência adquirida na MRS, em Juiz de Fora, possibilitou seu retorno 

à Companhia.  
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“Eu vim fazer entrevista na CSN, em 2001. Já estava com 40 anos, me sentia bem 

madura para o mercado, e veio um rapaz que não tinha 30 anos (o chefão da área de 

logística da CSN) e perguntou: Quais são as suas expectativas de crescimento? Eu 

olhei pra ele e respondi qualquer coisa bacana que eles gostam de ouvir e fiquei 

pensando o que será que eu realmente quero? Será que eu tenho alguma chance? 

Não acredito que tenha alguma chance, eu já vivi isso aqui. O que me fez voltar para 

a CSN, ser readmitida que é caso raríssimo, foi minha experiência na área de 

logística ferroviária, eles precisavam de uma analista com visão de negócio nesta 

área. A CSN não recontrata funcionários, na época, o meu processo foi para a Maria 

Sílvia para autorizar.  

É bem difícil voltar por dois aspectos: Primeiro, voltar pra um lugar que você já 

esteve, dá uma sensação de regresso, de incompetência. Por outro lado, dá uma 

sensação de muita felicidade, de conseguir o emprego de volta, e eu consegui 

negociar em melhores condições salariais, me valorizei na volta, consegui um salario 

bem legal como analista ainda, com todos os direitos... Quando eu voltei pra Volta 

Redonda, essa vaga na CSN ainda não era concreta, tinha a intenção, mas a CSN 

priorizou outros sistemas e esse ficava aguardando orçamento. 

 

Joana retornou a Volta Redonda e, enquanto não confirmava a vaga na CSN, abriu seu 

próprio negócio e começou a realizar consultorias para empresas ferroviárias, teve algumas 

dificuldades e, assim que foi chamada pela CSN, desistiu de trabalhar por conta própria. 

 

“Então eu abri uma empresa de consultoria e comecei a prestar serviços pra MRS 

aqui em casa. Eu dava treinamento para maquinistas daqui da região de Volta 

Redonda... Depois, eu prestei serviço para essa empresa de Curitiba. Ela pegou um 

desenvolvimento em São Paulo, num porto lá, e me chamou também pra fazer um 

trabalho, desenvolver e desenhar sistema. Aí foi onde eu tive muita dificuldade, 

porque precisava trabalhar com internet, compactando e descompactando arquivo, e 

eu não sabia fazer esse negócio, meu computador era uma porcaria, não tinha 

velocidade, eu vi que esse negócio de trabalhar em casa sozinha é muito complicado. 

Depois, me chamaram para a CSN e eu fechei a empresa.” 

 

Depois que retornou à CSN, trabalhou em vários setores, de logística, projetos, 

suprimentos e contratos. Posteriormente, parte do setor administrativo foi transferida para São 

Paulo. Joana então passou a acumular funções dos demais empegados transferidos. Como 

estava próximo de se aposentar e não queria ficar longe da família, não aceitou a 

transferência. 

“...Depois teve outra mudança, ficou uma coordenação só, passei a fazer contrato de 

manutenção e o setor de logística foi para São Paulo. A CSN esvaziou de novo Volta 

Redonda, várias pessoas foram para São Paulo. Decidi que não iria porque as 

condições financeiras não valiam a pena, a gente ia ter que morar com outras 

pessoas. Eu falei que não iria mais abrir mão da minha família, já tinha vivido isso e 

não ia passar por isso de novo. As pessoas de Volta Redonda eram pessoas mais 

maduras, gente com vinte e poucos anos na área de contrato, e em São Paulo uma 

garotada recém formada, todos com MBA, inglês fluente,  gente do mercado,  só que 

não ficavam nem 6 meses na empresa, usavam a CSN como trampolim, 

esquentavam a carteira e saiam devido a salários, condições de trabalho e volume de 

trabalho. O pessoal daqui começou a se espalhar, uns foram pra CSA, outros 

aposentaram, outros aceitaram ir para São Paulo e alguns foram demitidos depois. 

Ficamos eu e uma colega, ela ficou muito aborrecida com a coordenadora de São 



38 

 

Paulo, que era muito ofensiva na forma de tratamento, era horrível! Ela falou assim: 

Vou embora para qualquer lugar mas na CSN eu não fico e foi para a CSA. Eu 

fiquei e fechei as portas, estava em uma situação mais confortável pois faltava um 

ano pra completar o meu tempo de aposentadoria, fiquei quieta trabalhando muito 

porque todo mundo que saía, eu ganhava os processos e acumulava serviço,  fiquei 

sozinha na sala.” 

 Com a transferência de parte do setor administrativo da CSN para São Paulo, mais 

uma vez houve demissões em massa na CSN. Alguns foram transferidos e, posteriormente, 

foram demitidos. Parte da mão de obra demitida na Companhia foi admitida na CSA, alguns 

se aposentaram e Joana não aceitou a transferência por estar próximo de se aposentar e para 

não abrir mão da família mais uma vez.  

Em 2008, próximo de se aposentar como analista na CSN, Joana teve a oportunidade 

de sair da CSN e entrar na Unimed como gerente. O principal motivo da troca da CSN pela 

Unimed foi pelo fato de esta ser uma empresa com valores opostos aos da CSN.  

“Passei na entrevista da Unimed e não pensei duas vezes, negociei o salário, não 

fiquei ganhando mais que eu ganhava alí, mas também não fiquei perdendo, fiquei 

na média, mais outros benefícios. E eu falei eu vou ficar por aqui, a Unimed é o 

oposto da CSN, a gente fala que é uma empresa verde, empresa voltada pra pessoas, 

saúde, meio ambiente, a CSN é vermelha para resultados, lucro, pra negócios, são 

categorias de empresa." 

Apesar de Joana ter sido demitida da CSN, o trabalho na MRS foi conseguido através 

da sua experiência profissional na Companhia. Apesar da escolaridade não ter influenciado 

positivamente no momento da primeira demissão na Companhia, foi diferencial para ser 

readmitida com salário melhor. Tanto a readmissão na CSN quanto a admissão na UNIMED 

tiveram interferências indiretas das redes de relacionamento construídas enquanto trabalhava 

na CSN.  

Quando a CSN foi implantada na cidade de Volta Redonda, o sonho de trabalhar na 

Companhia estava presente não só entre os moradores do município de Volta Redonda, mas 

também entre aqueles de cidades vizinhas como Barra Mansa, Piraí, Barra do Piraí e Resende. 

A demanda de candidatos para trabalhar na maior da região era muito alta, oferecia um salário 

alto comparado com as outras empresas da região, havia um plano de benefício bem 

valorizado e extensivo aos familiares. Hoje, a situação é diferente, além da CSN após a 

privatização ter reduzido o número de funcionários, vários benefícios oferecidos (redução do 

salário, escola de filhos de empregados, casa de funcionários, hospital, clubes) foram extintos, 

o salário já não é mais diferencial comparado às outras empresas, além de não oferecer 

estabilidade e segurança aos empregados. 
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A visão das pessoas que almejavam trabalhar na CSN mudou tanto para os 

trabalhadores que permaneceram na empresa quanto para os demitidos. De acordo com os 

depoimentos, alguns funcionários saem porque tem problemas com a gestão da empresa ou 

pelo baixo nível salarial oferecido pela CSN. Um operador II da CSN recebe o salário de um 

operador I da CSA, os gerentes da CSN estão há quase dez anos sem aumento, e alguns 

funcionários supervisores estão com sobrecargas, fazendo em média 220 horas extras por 

mês. Diante da insegurança, da insatisfação e da instabilidade dos que resistiram às 

demissões, alguns funcionários passaram a olhar para fora e a identificar as oportunidades do 

mercado. Hoje, na região, há mais empresas de grande porte que concorrem por candidatos 

com a CSN e que oferecem salário e condições de trabalho superiores, como Ambev, em 

Piraí, Volkswagen e Votorantim, em Resende (1996), e PSA (2001) e Guardian, em Porto 

Real. 

Figura 8- Número de Empresas por Município 

 

Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2006, 2007,2008, 2009 e 2010. Rio de Janeiro 

 

Comparando os gráficos 8 e 9, pode-se observar que a cidade de Volta Redonda tem o 

maior número de empresas (independente do ramo de atividade). Mas no ranking do salário 

médio mensal ocupa a terceira posição, enquanto a cidade de Porto Real, mesmo tendo o 

menor número de empresas, possui a maior média de salários mensais, provavelmente devido 
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ao polo industrial, à instalação de novas empresas e à oportunidade de negócios implantados 

no município.  

Figura 9 – Salário Médio Mensal (Salários mínimos) por Município 

 

Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2006, 2007,2008, 2009 e 2010. Rio de Janeiro 
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migração de profissionais da CSN para outras empresas que ofereçam condições de trabalho e 

salário superiores, mesmo que em ramos de atividade diferentes, ou que ofereçam o mesmo 

salário, mas com melhores condições de trabalho, e maior estabilidade e segurança. As 

trajetórias do engenheiro Luiz e da analista Joana refletem essas mudanças de paradigma.  
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3. Conclusão 

Através deste trabalho, percebe-se que a abertura comercial, a globalização e a 

privatização tiveram grandes influências nas modificações ocorridas na gestão administrativa, 

na estrutura e nos processos da CSN. Seria necessário realizar mudanças para adaptar a 

empresa para competir em nível global, mas não haveria necessidade de ser da forma que 

ocorreu. É questionável a necessidade da privatização sendo que, no ano de 1992, a CSN 

ainda sob o controle do governo terminou o ano com o melhor desempenho de sua história, o 

recorde foi tanto em produção quanto em faturamento e posição de mercado. A privatização 

teve como consequência um elevado número de demissões que foram realizadas sem 

nenhuma avaliação de desempenho, simplesmente renovavam a mão de obra, como se os 

trabalhadores fossem uma “ferramenta material” podendo ser descartadas a qualquer 

momento. As modificações ocorreram sem participação nenhuma dos funcionários, foi 

realizada de forma imposta e autoritária, sem se importar com as consequências para os 

trabalhadores, para a sociedade local, com os impactos causados na economia no município, 

visava somente à redução de custo e o lucro.  

A reestruturação deixou consequências tanto para os trabalhadores que não perderam o 

emprego, quanto para os demitidos. Os que “escaparam” da demissão foram impactados 

através da perda de direitos, flexibilização do trabalho, excesso de volume de atividades e 

intensificação da jornada de trabalho. Com a implantação de técnicas japonesas nos processos 

de produção passou a exigir mais do trabalhador, a exigir multifuncionalidade, trabalho em 

equipe, controle de pessoas e processo, além de exigir maior nível de escolaridade devido às 

novas normas, documentações e procedimentos, à informatização de sistemas e processos. Os 

principais impactados no processo de reestruturação foram os trabalhadores demitidos, não foi 

realizada avaliação de desempenho para avaliar a eficiência dos funcionários e nem foi 

adotada nenhuma ação para aproveitamento dos mesmos, simplesmente trocavam 

trabalhadores mais antigos por mais novos. A renovação do quadro de pessoal provavelmente 

se deve ao objetivo de redução de custo, pois a contratação era realizada com salários 

inferiores aos dos demitidos, e à estratégia da CSN em mudar a cultura organizacional da 

empresa com novas pessoas sem conhecimento dos direitos conquistados enquanto a empresa 

era estatal. Os trabalhadores que acompanharam a transição da empresa pública para privada 

tinham maiores possibilidades de insatisfação quanto às mudanças ocorridas na 

reestruturação, podendo agir na reivindicação de direitos adquiridos enquanto estatal, 

influenciando no comportamento dos novos trabalhadores. 
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No caso específico dos trabalhadores entrevistados, o engenheiro Luiz e a 

coordenadora Joana, após a demissão na CSN, devido à dificuldade de conseguir um novo 

emprego, ambos ocuparam trabalhos informais, tiveram que adaptar a uma nova realidade 

com salário inferior aos recebidos na Companhia, e em condições precárias se submeter ao 

trabalho sem amparo da legislação trabalhista, sem direitos a INSS, FGTS, Férias e 13º 

salário. Também utilizaram como estratégia de reinserção profissional a abertura do próprio 

negócio no ramo de consultoria empresarial até conseguirem se inserir novamente no mercado 

de trabalho formal com todos os direitos trabalhistas. 

Apesar de após a privatização e reestruturação da CSN, a empresa ter passado a exigir 

maior escolaridade aos novos admitidos, a escolaridade aliada ao cargo estratégico ocupado 

pelos entrevistados e ao longo período que trabalharam na Companhia, interferiram 

negativamente na permanência na CSN, os altos salários foram fatores favoráveis à demissão. 

Quanto à inserção profissional no novo emprego, há hipótese que tanto a escolaridade quanto 

a experiência profissional adquirida na CSN tiveram influências positivas possibilitando a 

entrada no mercado de trabalho. Atualmente tanto o Engenheiro Luiz, quanto a coordenadora 

Joana ocupam cargos, salários, condições e ambiente de trabalhos superiores aos oferecidos 

pela CSN, e destacam nos depoimentos a grande diferença no clima organizacional e no 

tratamento autoritário da administração da Companhia para com os trabalhadores comparados 

às outras empresas. A tendência é cada vez mais haver migração de trabalhadores da CSN 

para outras empresas, mesmo que não seja no mesmo ramo de atividade, mas que ofereçam 

estabilidade, salários igual ou superior e condições de trabalho superiores às oferecidas pela 

CSN. 

 Provavelmente, o dilema das demissões da CSN não fará parte apenas do passado do 

município de Volta Redonda, muitos trabalhadores demitidos na reestruturação ocorrida após 

a privatização se ingressaram na empresa concorrente CSA, com salários e benefícios 

superiores aos recebidos pela CSN. Atualmente há possibilidade da CSA ser vendida para a 

CSN, resta saber, se caso isso ocorra, os trabalhadores e população de Volta Redonda 

novamente serão impactados por mais um processo de reestruturação, com demissões e 

substituição de mão de obra, resultando em flexibilização das relações de trabalho, com 

redução de salários, perda de direitos e benefícios. 
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