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RESUMO 

 

O principal objetivo da pesquisa é compreender as estratégias corporativas adotadas pela 

Companhia Siderúrgica Nacional no pós-privatização. A empresa, criada como sociedade de 

economia mista em 1941 com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento do setor 

industrial nacional, teve uma emblemática inflexão no que se refere a suas estratégias após 

sua privatização em 1993, tornando-se um conglomerado empresarial na área mínero-

siderúrgica. A dissertação se insere na perspectiva da Nova Sociologia Econômica e opta pela 

abordagem teórico-conceitual das Redes de Produção Globais (RPG). Avaliam-se as 

estratégias corporativas em termos de capacidades para reduzir riscos, promovendo 

estabilidade, e também a partir da hipótese que o agente matricial econômico, objeto do 

estudo, está articulado em redes agrupadas em torno das suas atividades principais em que 

participam distintos agentes econômicos, sociais e políticos, e que estes se encontram 

enraizados em diversas relações sociais e territorialmente. Por isso, é realizada uma 

reconstrução histórica da trajetória da Companhia, buscando assinalar a mútua influência 

realizada pelo elemento territorial. Finalmente, analisam-se as três estratégias principais, que 

são a verticalização das etapas de seu processo produtivo, a diversificação das atividades 

produtivas para setores afins e a internacionalização da empresa. Confere-se ênfase analítica 

às estratégias empresariais que envolvem a criação da Companhia Brasileira de Serviços de 

Infraestrutura (CBSI) e o aumento da importância da mineração nos negócios da empresa. 

 

Palavras-chave: estratégias corporativas; siderurgia; CSN; redes de produção globais.  

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to understand the corporate strategies adopted by Companhia 

Siderúrgica Nacional after its privatization. The company, created as a mixed-capital 

company in 1941 with the purpose of enabling the development of the national industrial 

sector, had an emblematic inflection with regard to its strategies after its privatization in 1993, 

becoming a business conglomerate in the steel area. The dissertation is inserted on the 

perspective of the New Economic Sociology chooses the theoretical-conceptual approach of 

Global Production Networks (GPN). The corporative strategies are evaluated in terms of 

habilities to reduce risks, promoting stabilities, and also from the hipotesis that the economic 

agent, object of the study, is articulated in networks gruped arround its main activities, in 

which different economic, social and political agents take part, and that these are embedded in 

diverse social and territorial relations. For this reason, a historical reconstruction of the 

Company's trajectory is carried out, seeking to highlight the mutual influence made by the 

territorial element. Finally, the three main strategies are analyzed, which are the 

verticalization of the stages of its production process, the diversification of production 

activities for related sectors and the internationalization of the company. An analytical 

emphasis is placed on the business strategies that involve the creation of the Companhia 

Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI) and the increasing importance of mining in the 

company's business. 

 

Keywords: corporate strategies; steel; CSN; global production networks.
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INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho versa sobre as principais estratégias da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) no período pós-privatização, e segue uma perspectiva orientada pelo campo de 

investigação da Sociologia Econômica.1 

A dissertação tem como objeto central uma das empresas mais emblemáticas do país, 

aqui compreendida não mais como o clássico sinônimo de Usina Presidente Vargas, mas 

como uma holding de empresas que atuam na área mínero-siderúrgica. O objetivo central é 

oferecer uma análise das suas estratégias corporativas enquanto imersas num conjunto maior 

de relações sociais que não são esgotadas em uma análise meramente econômica.  

Há muitos elementos que conferem tanta notoriedade e atenção por parte da literatura 

à CSN. As pesquisas têm se debruçado sobretudo sobre aspectos relacionados à formação da 

classe trabalhadora brasileira moderna, à constituição da relação de company town com Volta 

Redonda e ao seu modus operandi como instituição total (Goffman apud Morel, 1989), aos 

dilemas do sindicalismo na região, ao desenvolvimento regional no pós-privatização, entre 

outros. É, portanto, objeto de atenção em distintos campos de investigação, da sociologia 

política à do trabalho. A opção pela CSN, especificamente, se deveu não só pela sua 

relevância já inscrita na história por muitos trabalhos, mas pelo fato de que suas relações com 

demais atores em um paradigma de redes sempre foram muito emblemáticas, possibilitando 

uma análise profícua. 

A opção por realizar uma articulação do passado, desde um período anterior à criação 

da empresa, se destina a possibilitar a compreensão da trajetória que condicionou a 

Companhia a se transformar no que hoje representa concretamente, em como se posiciona e, 

portanto, como define suas estratégias, podendo ter como base aquelas efetivadas no passado. 

Por isso, as estratégias efetivadas pela Companhia não são analisadas apartadas das relações 

sociais nas quais estão imersas, tampouco do território em que está “enraizada”, da história da 

emblemática gestão da força de trabalho que capitaneou, de sua relação com o Município de 

Volta Redonda, entre outros aspectos. 

                                                             
1 O trabalho está inserido na agenda de pesquisas do Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense 

(GEDESF), vinculado à UFF e liderado pelos professores Raphael Jonathas da Costa Lima e Cristiano Fonseca 
Monteiro. 
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Analisar um objeto à luz da sociologia econômica pressupõe compreender seu sentido 

a partir de relações sociais. É neste quadro que a realidade deve ser reconstruída e analisada: 

resgatando as redes nas quais o agente econômico matricial do trabalho se articula, a partir de 

uma multiplicidade de relações e em distintos planos históricos. Por isso, tampouco o trabalho 

é elaborado em termos de acertos ou erros de grandes líderes empresariais. Busca-se, na 

verdade, recuperar nas relações sociais que constituíram as estratégias desta organização o 

sentido que lhes foi conferido. E, assim, há inúmeras possibilidades de fazê-lo e reconstruir 

essa trajetória, não sendo possível exprimir por uma única delas todo seu desenvolvimento. O 

encontro entre o quadro teórico abstrato pelo qual se optou e a prática subjacente à pesquisa 

aqui desenvolvida pretende apresentar, portanto, uma dentre as várias perspectivas possíveis.  

Concentrando as atenções ao período pós-privatização, as questões que norteiam a 

construção do trabalho são: 

a) Quais as principais estratégias do grupo CSN e quais os fatores que influenciaram 

sua constituição? 

b) Em que conjuntura surgiram e como podem ser avaliadas? Em que peso a rede 

global de produção siderúrgica e o enraizamento local influíram sobre elas? 

c) Qual o papel de outras empresas, do Estado e de outros agentes sociais em sua 

formulação?  

Para responder tais questões, opta-se pela realização de um estudo de caso, porque as 

situações e agentes a seguir analisados detêm peculiar complexidade, e essa ferramenta 

permite articular um grupo de interações relacionadas entre si, sendo aqui entendido “como 

um procedimento metodológico com pretensões holísticas, na medida em que procura 

apreender diversas dimensões de um fenômeno ou evento social específico” (Almeida, 2016, 

p. 60).  

O objeto matricial do estudo e o contexto em que está inserido estão articulados de 

modo imbricado e se constituem dialeticamente, de maneira que o estudo de caso se revela 

como uma estratégia que necessita abarcar diferentes metodologias em si, partindo de teorias 

estabelecidas na busca de sua confirmação através de um caso específico. Há a predominância 

de técnicas qualitativas, mas estas não excluem as quantitativas, sendo que a análise se apoia 

na coleta de dados secundários e primários. Busca-se, portanto, a utilização de variadas 
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formas de investigação empírica, bem como a integração dos dados por diferentes áreas 

técnicas e do conhecimento (ibidem).  

Há uma dificuldade em se conseguir informações internas das empresas do grupo 

CSN, que agem como caixas-pretas, restringindo as bases quantitativas e qualitativas para 

construção dos dados. Por isso, a investigação empírica mobiliza análise sobretudo 

documental, a partir de relatórios, balanços e outros documentos da CSN, dados da delegacia 

regional do trabalho em Volta Redonda, notícias de jornais, tudo com a missão de identificar e 

compreender suas estratégias. Variáveis como investimentos, mercado e tecnologia são 

explicitados nestas fontes. Paralelamente a este trabalho de análise de documentos da 

empresa, foram realizadas entrevistas. Em um primeiro momento foi realizado contato com a 

Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (do grupo CSN), para que fosse explicado 

o estudo, isto é, o objetivo da pesquisa, as informações buscadas e o uso que delas seria feito. 

Aparentemente, o grupo CSN não autorizou que nenhum funcionário concedesse entrevista 

diretamente, e em vez disso fizeram a contraproposta de que fossem enviadas perguntas via e-

mail para que um departamento responsável as avaliasse e respondesse. Apesar da insistência 

com funcionária do setor, foi apontado que haveria diversos protocolos a seguir, e que em 

momento oportuno eles realizariam contato, o que depois de muitos meses ainda não ocorreu. 

De todo modo, foram realizadas entrevistas com três importantes atores envolvidos 

com as empesas do grupo CSN, cujos cargos que ocupam ou ocuparam – ou a posição na rede 

– denotam que são apropriados para os objetivos da investigação, pois participaram da 

efetivação das decisões e estratégias traçadas pela Companhia, estavam imersos na conjuntura 

em que foram tomadas, e captaram a importância de outros atores exógenos na elaboração das 

estratégias, etc. 

O primeiro deles foi o Sr. Márcio Frazão Guimarães Lins, que é engenheiro 

metalurgista de formação, e ingressou na CSN em setembro de 1976, possuindo uma carreira 

de 40 anos na Companhia, passando pelo setor de empreendimentos, dirigindo a instalação da 

CSN no Paraná e da nova fábrica de aços longos em Volta Redonda. Quando da privatização 

da empresa e nos momentos preparatórios a ela, Lins já estava no setor de gestão (como 

gerente) e, ainda, integrava a diretoria do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda 

(SENGE). Chegou a diretor-executivo de siderurgia na CSN, cargo que combina requisitos 

envolvendo conhecimento técnico da produção, a relação com a comunidade e, ainda, a 

supervisão de estratégias produtivas, como as operações em outros países (Estados Unidos, 
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Alemanha e Portugal). Ao deixar a direção da CSN, Márcio Lins assumiu cargos públicos 

proeminentes em Volta Redonda, em um primeiro momento como diretor do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e, mais recentemente, da Companhia de Habitação de Volta 

Redonda. Tais fatos, ao menos sob o ponto de vista empresarial, conferem embasamento a 

suas percepções acerca das estratégias eleitas e sobre seu processo de desenvolvimento.  

O segundo ator foi o Sr. Zeomar Tessaro, diretor no Sindicato dos Trabalhadores da 

Construção Civil de Volta Redonda e região (SINTRACONSMONPES) desde 1993, 

coordenador da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Sul Fluminense e também diretor 

no âmbito nacional para o setor da construção civil da CUT. Zeomar, nessa condição, 

participou e participa de várias negociações com as empresas e possui um canal estável de 

comunicação com a direção da Companhia Siderúrgica Nacional e da Companhia Brasileira 

de Serviços de Infraestrutura. Para além disso, já foi presidente do Partido dos Trabalhadores 

na região e vereador no Município de Volta Redonda. 

O terceiro deles foi o Sr. Yuri Daboit Nardelli, engenheiro metalurgista com mais de 

23 anos de experiência na siderurgia e com 12 anos de carreira na CSN, sendo os 2 últimos no 

Porto de Graneis Sólidos TECAR em Itaguaí/RJ. Trabalhou recentemente na gerência de 

diversos setores da Companhia, dos aços longos à mineração, sendo que na mineração 

trabalhou diretamente com desenvolvimento de negócios. 

As três primeiras entrevistas, duas com Sr. Márcio Lins e uma com Sr. Zeomar 

Tessaro, foram semiestruturadas, pois apesar de contar com um guia prévio elaborado, houve 

alterações à medida que eram realizadas, o que permitiu que fossem explorados aspectos não 

contemplados inicialmente e que as entrevistas fossem construídas a partir das 

particularidades apresentadas por cada entrevistado durante tal relação dialógica. Também 

levei um caderno de campo em que foi registrada a atividade realizada, além de realizadas 

anotações posteriores que puderam servir de chaves interpretativas aos eventos que pareceram 

mais relevantes. A quarta, com o Sr. Yuri Nardelli, então funcionário da Companhia, foi 

condicionada ao envio de questões por endereço eletrônico. Como resultado, as respostas não 

foram tão extensas e se limitaram a aspectos mais afins a custos de transação. 

Para além das sínteses das entrevistas e dos dados secundários, os argumentos 

apresentados derivam da literatura enxuta, mas profícua sobre redes de produção globais e 

sociologia econômica (os estudos na Universidade de Manchester, do GEDESF e das 

pesquisas de Lima, Santos e Ramalho, 2011; 2013; entre outros), que representam uma 
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construção conceitual eficaz para a compreensão das estratégias corporativas da CSN, na 

medida em que, entre outros aspectos que serão apresentados, os processos que as envolvem 

também conectam diversos outros atores, públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, em 

cooperação ou competindo. Já sobre a estratégia da CBSI e da problemática acerca da 

primarização na CSN, as contribuições de Dias (2010; 2015) foram relevantíssimas para 

construção desta análise. É a partir desses marcos que a dissertação é desenvolvida. 

Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, são apresentadas as 

orientações analíticas que guiam o estudo, revendo o quadro de criação da Nova Sociologia 

econômica e os principais debates que realiza, sobretudo em oposição às análises mais 

correntes sobre os fatos econômicos. Após realizar essa sintética reconstituição e a exposição 

de seus principais fundamentos, passa-se a apresentar a perspectiva teórica das redes de 

produção globais, que guarda sinergia com os pressupostos da Nova Sociologia Econômica, e 

provê hipóteses para um estudo de caso que envolve a rede de produção mínero-siderúrgica, 

denotando ainda mais especificamente aspectos relacionados a estratégias corporativas. 

No segundo, realiza-se uma reconstituição histórica envolvendo o objeto do estudo – a 

Companhia Siderúrgica Nacional –, que vai desde o problema para viabilizar a 

industrialização brasileira até a privatização da Companhia. Nele, busca-se denotar os 

aspectos principais das estratégias corporativas da empresa enquanto “estatal”2, apresentando 

sua trajetória que condiciona o estabelecimento de estratégias até então. Paralelamente, há um 

foco em evidenciar elementos sobre o enraizamento territorial e social da empresa em Volta 

Redonda. 

No terceiro, a partir dos pressupostos dos referenciais teóricos das redes de produção 

globais e da trajetória da Companhia que foram apresentados, analisam-se as principais 

estratégias corporativas da Companhia enquanto empresa privada, dando destaque à atuação 

de atores privados e públicos em sua constituição e desenvolvimento. Para além disso, espera-

se também grifar as continuidades e descontinuidades nestas estratégias, para explicar a 

mudança ao longo do tempo. 

 

 

                                                             
2 A referência à estatal remete ao fato de ter pertencido majoritariamente ao Estado até sua privatização, embora 
fosse, na verdade, uma sociedade de economia mista. 
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1. Enquadramento teórico da pesquisa 

Neste capítulo busco estabelecer um enquadramento teórico que permita realizar uma 

análise relacional de agentes econômicos e sociais, operacionalizada para possibilitar uma 

investigação empírica de um conjunto de estratégias empresariais do conglomerado CSN. 

Inicialmente, recupero, de forma sintética, o contexto de surgimento da Sociologia 

Econômica, suas principais críticas à economia mainstream neoclássica e suas premissas 

básicas para análise dos fenômenos socioeconômicos. Após, apresento a abordagem teórico-

conceitual das redes de produção globais (RPGs). 

1.1 O surgimento da sociologia econômica 

A presente dissertação está estabelecida no enquadramento teórico da sociologia 

econômica. Este campo de pesquisas, que é assim reconhecido há não muito mais que um 

século, na definição mais sintética, proposta por Smelser e Swedberg, pretende apresentar a 

“perspectiva sociológica aplicada ao fenômeno econômico” (p. 3, 2005).  

A sociologia econômica detém-se sobre a interpretação de objetos que outrora estavam 

inseridos nos domínios exclusivos da economia mainstream3 4, conferindo especial atenção às 

atividades vinculadas à produção, distribuição e troca de bens e serviços. Se na disciplina da 

economia os fatos econômicos são explicados como se não tivessem relação com os demais 

fatos sociais, isto é, como se fossem autônomos em relação à vida social, na sociologia 

econômica eles são interpretados como um tipo de fato social, sem isso implicar no 

apagamento de suas peculiaridades (ibidem). 

Os pensadores clássicos no âmbito da sociologia – Karl Marx, Max Weber e Émile 

Durkheim – compartilharam de maneira geral a noção de que procediam a um tipo de análise 

ainda embrionária, ao desenvolver um campo que ainda não existia e se debruçando sobre a 

                                                             
3 No âmbito da economia, é no final do século XIX que se torna hegemônica a concepção histórico-social dos 

neoclássicos, que defendem um modelo de ciência abstrato fundado na matemática. Alguns pressupostos já 

estavam delineados inclusive por Adam Smith, quando fundamentou que o egoísmo (ou a busca estrita do 

interesse individual) poderia ser constituído entorno de uma noção moral, conquanto circunscrito à economia. 

No século passado esta clivagem teórica da ciência econômica foi galgando cada vez mais prestígio, 

representando de modo incontestável a ortodoxia nesta área, como a Escola de Chicago e a austríaca (Dumont, 

1986). 
4 A divisão rígida entre Sociologia e Economia, preponderante dos anos 30 aos 70, buscava reservar à sociologia 

a missão de analisar os tipos de ação não racionais e os demais motivos orientadores do comportamento 

econômico (Steinner, 2006). 
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questão de qual seria o papel da economia na sociedade. Com isso, lançaram as bases sobre as 

quais a Sociologia Econômica viria se desenvolver.5 

Tais autores se esforçaram para compreender a ascensão do comportamento 

econômico moderno, justamente no período em que o capitalismo ascendia e se reproduzia. 

Para tanto, trataram de conferir atenção especialmente ao papel das instituições nas ações 

econômicas e, desta forma, contribuíram para o desenvolvimento do que é hoje a sociologia 

econômica. Kirschner e Monteiro (2002) apontam, com mais especificidade, como a 

economia foi objeto de preocupação na obra destes pensadores clássicos: 

O conjunto da obra de Marx, centrada na noção de que as "relações 

sociais de produção" seriam o elemento dinamizador das demais 

relações sociais; a reincidente temática weberiana da racionalização da 

vida cotidiana e sua relação com o desenvolvimento do capitalismo; e, 

não menos importante, a preocupação em Durkheim com a substituição 

da solidariedade mecânica pela solidariedade orgânica, e as 

implicações, ante um novo modo de "divisão do trabalho social”, com 

os laços de solidariedade que garantiriam a coesão social na sociedade 

moderna são prova do quanto a Economia esteve no centro da 

preocupação dos sociólogos clássicos (Kirschner e Monteiro, 2002, p. 

83). 

Marx e Weber, ainda, além de conferir à produção e ao trabalho um papel de destaque 

em suas obras, procuraram frisar que no capitalismo as trocas ocorrem de forma 

despersonalizada. Para Marx, os proprietários das mercadorias só se reconhecem nesta 

condição universal – enquanto proprietários – e não enquanto pessoas, como se existisse 

somente a troca, e não houvesse qualquer vínculo de natureza histórica ou social entre os 

envolvidos na relação (Smelser e Swedberg, 2005, p. 7). 

Para Weber, os mercados estão inseridos numa tendência à racionalização e ao 

desencantamento, em que a economia passa a obedecer a regras formais do mercado. Em 

“Economia e Sociedade”, ele questionou parte da fé liberal que envolve assumir o mercado a 

                                                             
5 Eles se valeram, também, do que foi acumulado nos debates realizados daquela que por Collins (2009, p.25) 

deve considerada a primeira ciência social: a economia. No contexto de expansão das burocracias 

administrativas nos anos 1700, com a tentativa mercantilista de realizar o controle de preços, surgiu a 

necessidade de se deter sobre estas práticas, e os intelectuais, como Adam Smith e François Quesnay, passaram a 

produzir tratados de economia política, a partir do método dedutivo, criando generalizações. Por volta de 1870, 

os conceitos clássicos deram lugar à teoria da utilidade marginal e do equilíbrio do mercado, sendo seus 

principais nomes cunhados como “neoclássicos” (Collins, 2009, p. 32). 
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partir de relações exclusivas de preço, olvidando os demais laços inerentes à vida em 

comunidade. Segundo o autor,  

Quando o mercado é deixado à sua legalidade intrínseca, leva apenas 

em consideração a coisa, não a pessoa, inexistindo para ele deveres de 

fraternidade e devoção ou qualquer das relações humanas originárias 

sustentadas pelas comunidades pessoais. O mercado, em 

contraposição a todas as demais relações comunitárias que sempre 

pressupõem a confraternização pessoal e na maioria das vezes a 

consanguinidade, é estranho, já na raiz, a toda confraternização 

(Weber, 2004, p. 420). 

Durkheim, embora não o defina explicitamente, compreende que o mercado é uma 

espécie de instituição. Se as instituições, em sua visão, correspondem aos atos e ideias que os 

agentes encontram já instituídos e que se impõem em diferentes graus, isto é, se são um fato 

social que designa os arranjos sociais fundamentais e fenômenos (Durkheim, 1995), então o 

mercado e a economia também devem ser compreendidos a partir das regras impostas pela 

sociedade. Ele denota que relação mercantil gera um ato que não acaba na troca, mas participa 

do processo de reprodução institucional: 

Mesmo onde a sociedade repousa da maneira mais completa na 

divisão do trabalho, ela não se resolve numa poeira de átomos 

justapostos, entre os quais só se podem estabelecer contatos externos e 

passageiros. Mas seus membros são unidos por vínculos que se 

estendem muito além dos momentos tão curtos em que a troca se 

consuma (Durkheim, 1995, p. 217). 

Assim como Marx, Weber e Durkheim, também se entende que Karl Polanyi foi 

fundamental no processo de nascimento da sociologia econômica. Entre outras importantes 

contribuições, Polanyi argumentou que as economias pré e pós capitalistas estavam imersas 

em conjuntos maiores de relações sociais, e que por isso não poderiam ser analisadas em 

termos neoclássicos, isto é, de uma forma que apartasse a economia das demais esferas da 

vida social.  

Em sua obra mais importante, intitulada “A grande transformação”, publicada em 

1944, Polanyi (2000) realiza um investimento interdisciplinar para discutir o que entende 

como uma “utopia da sociedade de livre-mercado” trazida pelo liberalismo. Polanyi busca 

reconstituir que terra, trabalho e dinheiro seriam “mercadorias fictícias”, frutos da ilusão 

utópica liberal de fazer da natureza, do próprio ser humano e dos laços sociais parte da 

economia de mercado, o que não ocorria em distintas sociedades antigas. Ele, inclusive, 

constata que a sociedade se organizou sob diferentes formas para reagir a essa invasão 
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construída do mercado, sendo a implementação do Welfare State um exemplo emblemático de 

contramovimento à transformação das coisas em mercadorias.  

O autor opera uma reconstituição histórica para apresentar sociedades cujas economias 

não eram de mercado e para demonstrar que nelas prevaleciam outros princípios que não o do 

lucro, como a reciprocidade e a redistribuição. Estes princípios estariam constituídos com 

base em valores de solidariedade, e por isso se relacionariam muito mais a aspectos sociais e 

culturais do que cálculos econômicos abstratos intangíveis e a-históricos (ibidem). 

A partir de densa análise antropológica e histórica, Polanyi (2000) observa que para 

tornar o princípio do lucro como hegemônico, a sociedade constituída como de livre-mercado 

subordinou as demais relações sociais à sua lógica, de modo que o próprio sujeito foi engolido 

pela onda mercadológica se tornando homo oeconomicus. Nesse momento histórico em que 

ocorre a subordinação à lógica de mercado, o autor aponta como foi retirada a legitimidade da 

esfera política e da sociedade de interferir nas regras da economia, pois se as regras 

econômicas já estão dadas naturalmente, elas são imodificáveis e não haveria razão de se opor 

a elas.  

Todas as premissas brevemente retomadas, de Marx a Polanyi, são fundamentais para 

a formação e o desenvolvimento da sociologia econômica. Entretanto, há um conceito 

polanyiano que é o mais importante no que viria a se compreender como Nova Sociologia 

Econômica (NSE). É um conceito-chave que o autor mobiliza em “A grande transformação” 

(2000) para explicar estes fenômenos socioeconômicos, que é o de “enraizamento social” ou 

“imersão”. Este termo surge para Polanyi quando estudava a história da mineração na 

Inglaterra para fundamentar a própria obra, quando detinha sua atenção sobre aspectos da 

Revolução Industrial. Polanyi aprendeu que o carvão se encontra enraizado (“embeddedness”) 

nas rochas, assim como ele entendia que as relações econômicas analogicamente estavam em 

relação à sociedade. Na sua concepção específica de enraizamento, não são os atores em si 

que estão imersos ou não na sociedade, e sim a forma como as trocas ocorrem, isto é, a forma 

como a economia opera, conceito que será alargado e trabalhado na nova sociologia 

econômica (Hess, 2004). 

1.2 A Nova Sociologia Econômica (NSE)  

Considera-se que é a partir dos anos 80, mais precisamente em 1985, com a publicação 

do famoso ensaio de Mark Granovetter intitulado “Ação Econômica e Estrutura Social: o 
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Problema da Imersão”, publicado no American Journal of Sociology, que se delineia a 

constituição da Nova Sociologia Econômica (NSE).  Kirschner e Monteiro (2002) 

compreendem que isso representa uma resistência ao avanço do imperialismo econômico, 

denominação dada à tentativa da economia neoclássica de analisar temas caros à sociologia a 

partir de métodos matemáticos, ignorando aspectos históricos e substantivos constitutivos das 

ciências sociais. 

 No trabalho de Granovetter, a partir de uma interpretação diferente da formulada por 

Karl Polanyi acerca do enraizamento da economia na sociedade, já que situado em escala 

muito menor, que é a do papel de relações concretas dos atores em redes, Granovetter (2007) 

retoma uma das questões clássicas da teoria social e busca enfrenta-la: “como os 

comportamentos e as instituições são afetados pelas relações sociais?” 

Granovetter debruça-se mais especificamente sobre a imersão em relação ao 

comportamento econômico, e argumenta que as estruturas sociais são decisivas nos mercados, 

ao passo que verifica que “o mercado anônimo dos modelos neoclássicos é virtualmente não 

existente na vida econômica” (2007, p. 16). 

Porém, para que seja contextualizada sua análise que pretende situar a ação em 

sociedade, deve-se pontuar que no ensaio de Granovetter são contrastadas duas abordagens 

teóricas recorrentes à época. Uma delas se tratava de uma concepção supersocializada do 

indivíduo, que apresentava um sujeito que se conformaria sem resistência ao sistema de 

valores, isto é, praticamente sem agência. Havia uma clara dependência ao domínio de um 

tutor, como ocorre com a noção hobbesiana de sujeito.  

Em outro polo, encontra-se a noção subsocializada. Ela é típica do paradigma do ator 

racional que fundamenta a economia neoclássica, e decorre do desenvolvimento de noções 

elaboradas pelo utilitarismo. Neste modelo, o indivíduo procura unicamente seu interesse 

próprio sem considerar os demais laços sociais, seus princípios são o lucro individual e a 

maior satisfação. Aqui, os argumentos teóricos “rejeitam por hipótese todo impacto da 

estrutura social e das relações sociais sobre a produção, a distribuição e o consumo” 

(Granovetter, 2007, p. 20), sendo que a atomização é, inclusive, um pré-requisito para que a 

concorrência seja efetivada. 

Há, porém, um problema fulcral em ambas, como demonstra Granovetter. Nos dois 

polos encontra-se uma mesma concepção atomizada do ator social. Na supersocializada, já 

que os padrões comportamentais são tidos como interiorizados, as relações sociais agem 
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apenas de modo periférico. Na subsocializada, o indivíduo persegue unicamente a satisfação 

de seus interesses particulares.  

O autor oferece uma solução teórica para resolver o impasse, dando ênfase à sua 

negativa à atomização. Ele argumenta que as ações dos atores sociais são condicionadas pelo 

seu pertencimento a redes de relações interpessoais, e que estas relações influenciam na forma 

em que as informações circulam, na confiança, na capacidade de exigir o cumprimento 

contratual e nas representações comungadas pelos agentes, por exemplo (ibidem). 

Para realizar uma análise mais sofisticada e complexa da ação humana, Granovetter 

argumenta que tais ações estão imersas em sistemas concretos e contínuos de relações sociais, 

e se insurgiu contra um dos mandamentos mais sagrados do credo mainstream econômico ao 

contestar a ideia de que os atores agiriam sem considerar objetivos sociais, orientados 

somente pelo lucro, e por conseguinte desprezando aspectos como reconhecimento e poder. 

Granovetter aponta objeções à supervalorização da imersão social da atividade 

econômica nas sociedades primitivas e a como é subestimada a imersão nas sociedades 

moderna, e verifica, por consequência, que atualmente “por vezes chega a se argumentar que 

a situação tradicional foi invertida: em vez de a vida econômica estar submersa nas relações 

sociais, essas relações se tornaram um epifenômeno do mercado” (Granovetter, 2007, p. 4). 

A aposta fundamental de Granovetter é a de que todas as formas de interação 

econômica estão centradas nas relações sociais. É o que ele denomina “inserção social dos 

mercados”. Por olvidar estes aspectos, é que se observa que os modelos estritamente 

econômicos não são capazes de explicar a complexidade dos fatos econômicos.  

No trabalho, Granovetter (2007) sustenta que há uma pluralidade de relações sociais 

que estruturam os mercados dentro e através de sociedades, e que isso constitui laços sociais e 

interações através das quais os indivíduos buscam imbuir significados. A consequência 

teórica lógica que se extrai é a de que o mercado deve ser concebido também como uma 

espécie de estrutura social, e não mais como um ponto de encontro entre atores anônimos, 

impessoais e travando relações efêmeras. A polarização teórica entre ambiente e organização 

ser abandonada é outro imperativo teórico que decore do argumento granovetteriano.  

1.3 Aprofundamento das críticas da NSE à economia neoclássica 

Estes argumentos sinteticamente apresentados, embora reiteradamente criticados e 

aprimorados, subsidiaram a construção teórica através do qual a Nova Sociologia Econômica 
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se constituiu e eficientemente questionou as bases da tradição teórica neoclássica. Esta última 

ainda defende que a economia é uma ciência separada e que deve empregar um método de 

natureza dedutiva, com base, sobretudo, no pressuposto psicológico racional utilitarista de que 

os humanos preferem mais riqueza que menos. Nesta arena em que batalham a sociologia 

econômica e a economia neoclássica, a última tenta “contra-atacar” estendendo os domínios 

da análise microeconômica para o comportamento e a interação humana. Para isso, 

fundamentam que 

a abordagem econômica é global, aplicável a todo o comportamento 

humano, envolva ele preços de mercado ou preços sombra imputados, 

decisões repetidas ou pouco frequentes, decisões maiores ou menores, 

fins emocionais ou mecânicos, pessoas ricas ou pobres, homens ou 

mulheres, adultos ou crianças, pessoas brilhantes ou estúpidas, 

terapeutas ou pacientes, políticos ou homens de negócios, professores 

ou estudantes (Becker, 1976, p. 8). 

Os estudos realizados no âmbito da Nova Sociologia Econômica trataram de enfrentar 

todos estes argumentos, inclusive com algumas hipóteses que já apresentei acima ao tratar do 

surgimento da sociologia econômica. Em síntese, os pesquisadores da Nova Sociologia 

Econômica vem defendendo que “a ciência que se chama ‘economia’ repousa sobre uma 

abstração originária, que consiste em dissociar uma categoria particular de práticas, ou uma 

dimensão particular de toda prática, da ordem social na qual toda prática humana está 

imersa” (Bourdieu, 2000, p. 11) e que fatos tomados como inquestionáveis, tais como o 

equilíbrio de mercado e a estabilidade das escolhas, são meros pressupostos abstratos que não 

existem na vida social.   

Swedberg (2004) realiza um balanço da evolução da sociologia econômica e aponta 

como seria um contrassenso se uma área das ciências sociais se destinasse ao estudo das 

relações econômicas e não tivesse como pressuposto que elas estão relacionadas com as 

demais instituições e relações sociais. Em trecho célebre, o autor retoma as hipóteses 

formuladas por Max Weber, e apresenta o vasto leque de possibilidades de objetos nos quais a 

sociologia econômica pode se deter: 

Ao setor econômico na sociedade (“fenômenos econômicos”), a  

maneira pela qual esses fenômenos [econômicos] influenciam o resto da 

sociedade (“fenômeno economicamente condicionados”) e o modo pelo 

qual o restante da sociedade os influencia (“fenômenos 

economicamente relevantes”) (Weber apud Swedberg, 2004, p. 7). 

Por isso, a crítica à forma como a ciência econômica elabora suas análises é 

constitutiva do próprio campo. Presumir um indivíduo como sempre racional e comandado 
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pelo ímpeto de ponderar sempre pela maximização da utilidade significa renunciar à 

complexidade desses fenômenos.  Em palavras que dão seu estilo próprio ao argumento de 

Granovetter, Fligstein e Dauter (2012) ironizam a crença econômica: “essencialmente, 

agentes atomizados, orientados pelo preço, com informação perfeita e simétrica, tal como 

presumido pela teoria neoclássica, não parecem existir empiricamente” (2012, p. 485). 

Em sentido diametralmente oposto aos postulados neoclássicos, as análises efetivadas 

pela Sociologia Econômica vêm sendo desenvolvidas a partir de categorias que articulam de 

modo relacional as redes (e as instituições como redes), sem desprezar, porém, o papel dos 

indivíduos. Entretanto, as ações individuais não são compreendidas como sendo 

necessariamente racionais e nem tampouco somente para realizar satisfação individual. A 

NSE vem propondo que as ações sejam observadas a partir diferentes matizes, por vezes 

também racionais, mas sem desprezar aquelas de bases afetivas ou tradicionais, por exemplo, 

como já apresentara há muito Max Weber.   

Como destaca Abramovay acerca da concepção de ação nos fenômenos 

socioeconômicos e a racionalidade das ações individuais: 

Que o padrão canônico de racionalidade seja dominante no pensamento 

econômico contemporâneo é o que mostram as introduções da grande 

maioria dos manuais a partir dos quais se faz o treinamento inicial dos 

estudantes. Mas nem de longe esse padrão é exclusivo, e do interior da 

própria ciência econômica constata-se que as estruturas sociais e a 

subjetividade humana fazem parte dos programas de pesquisa de alguns 

dos melhores economistas clássicos e contemporâneos (Abramovay, 

2004, p. 39). 

Há vários problemas mais específicos nesta concepção de “homo oeconomicus” e sua 

aplicação para análise dos fatos econômicos. Para fins de síntese, as principais críticas 

direcionadas ao conceito deste ator que é sempre concebido como agindo racionalmente são 

as seguintes: a) as metas de ganância são constituídas socialmente, sendo impossível dissocia-

las de fatores culturais; b) não é humanamente possível que os sujeitos calculem todas as suas 

ações, sendo que as informações são incompletas e a capacidade de análise humana é 

limitada; c) como já mencionado, existem outros fatores que não econômicos para as 

escolhas, como os sentimentais; d) haveria barreiras à livre mobilidade dos atores no mercado, 

como os monopólios e as regras institucionais (De la Garza, 2005). 

Seguindo no âmbito das críticas consolidadas pela Sociologia Econômica aos 

postulados clássicos da economia neoclássica, há um esforço teórico de descontruir o que é 
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tido como um lugar-comum: o de que leis naturais derivadas de processos imanentes à 

existência humana governem a vida econômica, e que, por consequência, conhecendo-as seria 

possível fazer predições fidedignas sobre eventos futuros. Essa visão é fundamentada pela 

noção newtoniana e iluminista de que todo o universo é passível de ser compreendido pela 

ciência, já que tem como hipótese central a de que ele se rege por leis universais, e que seria 

composto de átomos cujas partes poderiam, portanto, ser calculadas. Para Dobbin, deve-se 

lembrar de que 

Na disciplina de economia, a visão prevalecente é que o comportamento 

econômico é determinado de maneira exógena [à sociedade], por uma 

força de fora da sociedade. [...] O interesse próprio é essa força, e é 

exógeno à sociedade porque ele é inerente à natureza humana (Dobbin, 

2005, p. 26). 

Como apontei anteriormente, Granovetter (2007) já destacara as inúmeras 

contradições contidas nesta visão. É por nutrir estas principais preocupações que a Nova 

Sociologia Econômica pretende estudar 

Mercados como construções sociais e não como entidades mágicas e 

diabólicas cujo funcionamento corrói a cultura, a ciência e os próprios 

vínculos sociais. Portanto, os mercados não serão vistos como esfera 

institucional autônoma da vida social e sim analisados a partir de sua 

construção social. Isso envolve uma crítica tanto à ideia canônica dos 

manuais de economia em que mercados são mecanismos neutros de 

equilíbrio entre indivíduos isolados uns dos outros, como à noção de 

que são fatores de corrupção e pasteurização da cultura humana e das 

formas mais nobres de existência social. Mercados não são entidades 

impessoais em que unidades autônomas e anônimas se encontram de 

maneira ocasional, orientados pelos sinais emitidos pelos preços. Mas 

tampouco são formas em que os indivíduos apenas obedecem, sem o 

saber, a determinações que vão além de sua capacidade e de sua 

vontade (Abramovay, 2009, p. 75). 

É importante frisar, como faz Coase (1988), que mesmo o mercado sendo, em tese, a 

instituição mais importante no âmbito do credo econômico, foi somente a Nova Sociologia 

Econômica que envidou esforços para compreendê-lo, porque ironicamente foi ignorado em 

favor dos estudos das firmas.  

Os mercados na NSE agora concebidos como estruturas sociais caracterizadas por 

relações sociais extensas entre firmas, trabalhadores, fornecedores, clientes e governos 

(Fligstein, 2007) constituem um caminho para se questionar a noção de espaços onde ocorrem 

a simples troca de bens e serviços entre atores, ou seja, um mero papel de mecanismo geral de 

coordenação. A compreensão neoclássica de mercado de fato não remete a uma instituição, 
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“mas se refere a coisas como o número de firmas, a diferenciação de produtos [...] sendo a 

influência das instituições sociais, que facilitam as trocas, completamente ignorada” (Coase, 

1988, p. 8). A dimensão do poder, que torna as relações muito dinâmicas e díspares, é 

esquecida em detrimento da crença de que os indivíduos livremente trocam em condições de 

equidade.  

De outra forma, conceber o mercado como uma instituição que se encontra imersa nas 

demais relações sociais travadas entre os agentes em nexos de causalidade complexos, 

processos de mudança constante, envolvendo relações micro e macro, mesclando diferentes 

realidades culturais, abre um leque de possibilidades analíticas muito mais sofisticado 

(Smelser e Swedberg, 2005) e muito mais complexo, já que cada mercado passa a ter sua 

normativa própria, governos, convenções e entendimentos que lhe são peculiares, cada qual 

desenvolvendo “estruturas sociais próprias para mediar os problemas que encontram na 

troca, competição e produção” (ibidem). 

As instituições correspondem a um sistema de regras que limitam ou impulsionam as 

ações dos sujeitos. Isto não significa dizer que a Nova Sociologia Econômica negue a ação 

individual, mas sim que a analisa contextualizada em instituições, que são  

conjuntos mais complexos de ações individuais que remetem 

frequentemente à ideia de que é assim que as coisas devem ser feitas e 

que, de modo regular e normatizando as ações, representam [...] os 

sistemas de organização econômica, como o capitalismo, ou, num nível 

inferior, a forma das organizações, das indústrias ou dos corpos 

profissionais particulares (Granovetter, 2000, p. 28). 

Portanto, em síntese, são estas as premissas basilares mínimas da sociologia 

econômica que subsidiam as demais hipóteses deste trabalho e os demais modelos teóricos 

aplicados: a) Os atores são influenciados por demais atores, e integram grupos; b) São vários 

os tipos de ação social econômica, não existindo somente as racionais, como apontado por 

Weber; c) As ações não são condicionadas apenas pela escassez de recursos, mas também 

pela estrutura social e pela atribuição de sentidos; d) A economia é uma parte da sociedade, e 

esta é a referência básica, e não algo assumido como "dado"; e) Os métodos são distintos, 

como o histórico, por exemplo, mas não devem corresponder a modelos matemáticos com 

vistas a predizer o futuro, mas sim compreender e descrever os fenômenos. 

1.4 Rede como unidade de análise 

Mark Granovetter também contribuiu ao trabalhar o conceito de redes nas ciências 

sociais. As redes são entendidas por ele como um conjunto de atores vinculados por relações 
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sociais ou laços de um tipo especificado, com contatos regulares e com a característica da 

similaridade. A relevância de tal elaboração teórica é tamanha que a noção de rede é uma das 

mais utilizadas para a explicação de fenômenos socioeconômicos (Granovetter, 1973; Steiner, 

2006).  

O autor constitui uma teoria dos laços, argumentando que o tempo de vínculo entre os 

atores, os investimentos, confidencialidades e reciprocidade são alguns critérios relevantes 

para tornar os laços fortes ou fracos, e a depender da natureza destes, podem inibir 

oportunismo, desconfiança e má-fé, por exemplo. A hipótese de Granovetter, portanto, é que a 

ação dos atores é influenciada pela estrutura das redes sociais que participa na conjunção com 

os seus interesses pessoais.  

A compreensão de redes, em Granovetter, dirige-se à interpretação de laços 

interpessoais, em um nível mais individual. Seu trabalho “The Making of an Industry: 

electricity in the United States” (Granovetter e Mcguire, 1998), por exemplo, evidencia como 

as redes sociais foram determinantes para a conformação que veio a se configurar no setor de 

eletricidade estadunidense no século XX e como o trânsito das informações foi decisivo no 

desenvolvimento do processo.   

A partir da discussão acumulada em diversas áreas, inclusive na NSE, a noção de 

redes foi sendo desenvolvida e alargada do ponto de vista conceitual, passando a compreender 

também as organizações e o modo como as relações a partir de redes internas engendra 

cooperação, por exemplo. Este “conjunto de nós interconectados” passa a denotar, portanto, o 

fluxo de recursos entre um conjunto, constituídos não necessariamente por indivíduos, mas 

também por grupos, organizações e até sistemas de informações. As informações que, por 

exemplo, transitam entre as redes engendram oportunidades e possibilitam que seus membros 

galguem novos postos.  Entretanto, não somente corresponde à forma como as pessoas e as 

organizações se envolvem em questões de confiança, mas também como mecanismos de 

comportamentos ilegais, exemplificados na criação de carteis que obstam a participação de 

novas empresas num determinado mercado, entre outros (Fligstein e Dauter, 2012). 

O constructo teórico a seguir apresentado se apropria do conceito mais alargado de 

redes, por ser ferramenta importante, pois, entre outros aspectos adiante justificados, permite 

que se destaque o caráter relacional que envolve produção, distribuição e consumo; denotam, 

ainda, que são dinâmicas, porque podem ser efêmeras ou duradouras; geograficamente amplas 
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ou restritas; influenciadas por elementos externos ou internos. Como se busca apresentar, as 

redes são inseridas no contexto da economia globalizada das últimas décadas e a produção, 

concebida como premissa de toda vida social, opera um papel central. Outras premissas, as 

quais já foram tratadas anteriormente neste capítulo, também subsidiam a construção do 

trabalho, implícita ou explicitamente, a exemplo daquela que defende que a natureza da 

organização econômica é eminentemente sociocultural.  

1.5 As Redes de Produção Globais (RPG) 

Em artigo produzido por pesquisadores (Henderson et al., 2011) da Universidade de 

Manchester é proposta a abordagem das Redes de Produção Globais (RPG) ou Global 

Production Networks (GPN). Os pesquisadores do grupo compartilham uma leitura 

interdisciplinar, uma vez que o vasto escopo que a teoria pretende abranger não poderia ser 

esgotado em um único campo acadêmico. De todo modo, as discussões estão mais 

concentradas nas áreas de sociologia econômica, geografia econômica e economia do 

desenvolvimento. 

Nesse mesmo artigo já são definidas suas categorias conceituais “clássicas”, que são 

valor, poder e enraizamento, e suas dimensões essenciais, que correspondem às firmas, 

setores, redes e instituições. Há o acréscimo de uma categoria conceitual, que é a noção de 

estratégia, e uma nova dinâmica de compreendê-las, de um modo relacional, como propõe 

Santos (2011). 

A conjuntura na qual a teoria se desenvolve é a de globalização da economia 

mundial67. A globalização se propagou sob muitos domínios, desde as finanças à produção, 

interconectando de modo complexo e dinâmico atores e estruturas, em diferentes tempos e 

espaços. Criou uma infinidade de imbricadas relações sociais que compõem uma economia 

não mais particular, mas global, que tem como uma de suas características principais uma 

rapidez nunca vista em realizar mudanças. Especialmente no período que sucede a segunda 

guerra mundial, os fluxos econômicos transnacionais aumentaram exponencialmente, e isso 

impeliu à criação de conexões entre economias nacionais e internacionais, em que os Estados 

                                                             
6 A globalização a que se refere é qualitativamente distinta da anterior internacionalização econômica, já que a 

primeira se refere à integração funcional dos espaços e a segunda à simples extensão de atividades econômicas 

nos países (Dicken, 2017). 
7 Dicken (2011) ressalva em crítica à Castells que o reconhecimento de redes globais não significa, como 

pretende o último, uma substituição de “espaços de territórios” por “espaços de fluxos”, mas sim a dinâmica 

conjunta destes dois tipos de espaço. Em suas palavras, “apesar de tecnologias de transportes e comunicação 

terem sido revolucionadas, tanto a distância geográfica quanto o território continuam sendo fundamentais” 
(Dicken, 2011, p. 62). 
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exercem um papel importante, pois foram compelidos a se engajar em uma competição 

internacional.  A articulação desses fatores engendrou a criação de redes de produção globais, 

que serão adiante definidas, substituindo os arranjos meramente regionais (ibidem). 

Portanto, assume-se que globalização deu novas formas à produção e à troca, alterando 

a configuração das indústrias (Gereffi, 1994), o que não representou, porém, um 

“desenraizamento” das relações sociais de seu território, como pretendem outras teorias. 

Nesse quadro, portanto, foi criado o modelo das RPGs, focando nos problemas 

teóricos e empíricos então vigentes, que com frequência ignoravam as ações de alguns 

agentes sociais específicos e do próprio Estado, além de não deter a devida atenção aos 

complexos contextos sociais em que as empresas estão inseridas, como adiante tratarei. 

Henderson et al. (2011) definem preliminarmente as redes de produção globais como 

complexos geograficamente dispersos, embora funcionalmente integrados, de funções e 

operações interligadas através das quais bens e serviços são produzidos8. De modo geral, o 

modelo representa: 

[...] um quadro conceitual que é capaz de apreender as dimensões 

social e econômica globais, regionais e locais dos processos 

envolvidos em muitas (embora de modo algum todas as) formas da 

globalização econômica. Redes de produção – o nexo de funções e 

operações interligadas através das quais bens e serviços são 

produzidos, distribuídos e consumidos – tornaram-se tanto 

organizacionalmente mais complexas quanto cada vez mais globais 

em sua extensão geográfica. Essas redes não apenas integram firmas 

(e partes de firmas) em estruturas que obscurecem fronteiras 

organizacionais tradicionais – por meio do desenvolvimento de 

diversas formas de relações de equidade e não-equidade –, mas 

também integram economias nacionais (ou partes dessas economias) 

de formas que possuem implicações colossais para seu bem-estar. Ao 

mesmo tempo, a natureza e a articulação precisas das redes de 

produção centradas na firma são profundamente influenciadas pelos 

contextos sociopolíticos dentro dos quais elas estão enraizadas. O 

processo é especialmente complexo porque enquanto os últimos são 

essencialmente específicos ao território (principalmente, embora não 

exclusivamente, ao nível do Estado-nação), as redes de produção em 

si não o são. Elas ‘atravessam’ as fronteiras estatais de formas 

altamente diferenciadas, influenciadas em parte, por barreiras 

regulatórias e não-regulatórias e por condições socioculturais locais, 

                                                             
8 Os distintos processos de produção nacionais são funcionalmente integrados, na medida em que contribuem 

para a formação de um mesmo produto final. Dessa integração surgiram redes complexas que conectam 

empresas (e outros agentes) para gerenciar vínculos comerciais e sociais, de empresas que embora sejam 
geograficamente dispersas, estão interconectadas. 
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para criar estruturas que são ‘descontinuamente territoriais’ 

(Henderson et al., 2011, p. 149). 

 

Stephenson e Agnew (2016) argumentam que uma rede global de produção deve ser 

entendida como uma amálgama de redes diferentes ou de “redes dentro de redes”. O objetivo 

dos autores com este esforço semântico é conectar diferentes atores, territórios e variedades 

de economias que caracterizam a complexa rede global de produção. O mais útil do que 

apontam para este trabalho é que, com isso, se pode tornar menos obscura a maneira pela qual 

as relações econômicas constituem ligações mutuamente globais e locais. Sem essa 

observação, pode-se cometer o equívoco de considerar que, para o modelo das RPGs, as 

relações a nível local não importam na formulação de estratégias corporativas. 

Os autores trabalham com a centralidade das corporações transnacionais (CTNs), 

assumindo os sistemas de produção transnacionais como formas privilegiadas de 

manifestação da globalização econômica, já que se tem como premissa que a integração 

funcional vem ocorrendo justamente a partir das transnacionais, que se tornaram o motor da 

economia global. Isso porque as CTNs obtiveram poder para coordenar cadeias inteiras de 

produção em diversos países, inserindo-se em diversas redes de relações entre Estados e os 

mercados que as envolvem, e, por conseguinte, passaram a representar o agente matricial das 

mudanças no capitalismo nos últimos anos. Por isso, são consideradas como unidades 

analíticas privilegiadas que participam relevantemente da determinação de onde, como e para 

quem se produz, e como o valor resultante é distribuído.   

Entretanto, apesar das crescentes pesquisas sobre CTNs, as grandes empresas ainda 

são concebidas como entidades independentes envolvidas em mercados globais cada vez 

maiores, o que deriva da falsa premissa, ainda dominante na literatura, de que a empresa não 

precisa ser analisada em conjunto com políticas públicas, como se as ações estatais não 

influenciassem na competitividade (Levy e Palpacuer, 2017, p. 336). Isso engendra e ao 

mesmo tempo é engendrado por uma noção equivocada de desenraizamento econômico, o que 

não permite entender a complexidade do processo de globalização. 

Neste plano teórico das RPGs, as corporações são discutidas como 

[...] redes dentro de redes, estruturadas através de uma miríade de 

relações, transações, trocas e interações complexas dentro de sua 

própria rede corporativa interna e entre essa rede e as dos outros 

atores-chave com os quais as empresas transnacionais devem interagir 

(Dicken, 2011, p. 121). 
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Se antes, no âmbito da teoria neoclássica, somente importava a função de produção e a 

combinação de capital e trabalho usada no processo produtivo, a NSE e as RPGs vêm 

assumindo que 

Organizações têm dinâmicas internas complexas, importantes para o 

formato organizacional e para as estratégias que elas usam para 

resolver os problemas da competição e troca. Eles sinalizaram a 

competição dentro da firma, a cultura e as lutas de poder, além da 

influência ambiental, como importantes para a compreensão da 

estratégia da firma e, assim, para a estrutura dos mercados (Fligstein, 

Dauter, 2012, p. 493). 

Assim, como já se pôde perceber, a teoria foi constituída para possibilitar uma análise 

de uma multiplicidade de ações e interações de distintas instituições e grupos de interesses de 

diversas naturezas, que vão desde os econômicos aos culturais, adotando a premissa de que 

estão inseridos em redes dinâmicas, processos de fluxo, e em um tempo e espaço que são 

muito variáveis e contingentes, em um processo eminentemente relacional (Coe et al., 2008). 

1.5.1. A busca por estabilidade na rede 

No âmbito das RPGs, as estruturas organizacionais também são avaliadas em termos 

de capacidades para reduzir riscos, promovendo estabilidade e, por via de consequência, elas 

buscam tornar mais firme a posição da empresa nas redes em que estão imersas. A 

estabilidade das empresas, que é um tema muito caro à NSE, também é imprescindível para a 

análise de estratégias corporativas. Fligstein (2001), no desenvolvimento de seus estudos dos 

mercados, apontou que a busca por estabilidade é justamente a principal característica de seus 

participantes, na medida em que as organizações são impelidas a encontrar soluções para a 

concorrência e para a instabilidade de preços. 

Ainda segundo o argumento de Fligstein, não se pode ignorar a necessidade de as 

organizações estabilizarem e reduzirem os riscos em suas relações. Nas suas palavras, “o 

propósito da ação em um dado mercado é criar, e manter mundos estáveis no interior e 

através das empresas, o que lhes permite a sobrevivência” (Fligstein, 2001, p. 29). Por conta 

disso, a oscilação de preços e a competição ferrenha, que são corolários lógicos do modelo de 

livre-mercado, não são um desejo dos atores reais que estão no mercado – estes estão a todo 

momento negociando processos regulatórios, acordos etc.  

Nas RPGs, uma coalizão dominante de atores assegura um grau de estabilidade 

sistêmica, apesar das distribuições desiguais de influência, recursos e riscos. Esta estabilidade 

hegemônica repousa sobre uma configuração particular de forças econômicas, políticas e 
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culturais que se reforçam mutuamente. Ao mesmo tempo, a hegemonia desta coalização é 

sempre contingente e contestada, com tensões e contradições não resolvidas (Levy e 

Palpacuer, 2017, p. 337).   

1.5.2. A importância do Estado 

Outro cuidado do modelo das RPGs é de considerar que as relações sociais, tanto as 

internas quanto às externas à empresa, e sua relação com o Estado são importantes para 

entender esta estabilidade idealizada. Nesse sentido, os elementos das RPGs de algum modo 

são regulados de alguma maneira por uma estrutura política cuja 

unidade básica é um Estado. Instituições internacionais existem 

apenas porque são sancionadas pelos Estados nacionais; instituições 

subnacionais são geralmente subservientes ao nível nacional (Coe et 

al., 2008, p. 282). 

Cada Estado exerce uma política comercial, o que corresponde a um plexo de 

regulamentações governamentais que afetam a capacidade das empresas de acessar os 

mercados, incluindo padrões de segurança, medidas sanitárias, direitos de propriedade e 

barreiras ao comércio (ibidem). 

Ademais, a própria formação do mercado não pode ser pensada sem o Estado 

moderno9, pois este criou condições institucionais para garantir estabilidade, possibilitando 

situações em que bens ou serviços sejam vendidos por um preço de troca generalizado, e 

assim engendrando competições e cooperações até hoje.10 No setor siderúrgico, por exemplo, 

ora os Estados tomaram posições reativas, desregulando o setor ou realizando medidas 

protecionistas, e em outros momentos o próprio Estado capitaneava o setor, como será 

apresentado no capítulo II. As políticas industriais, portanto, envolvem ações do Estado que 

restringem a competividade, e são operacionalizadas, por exemplo, através de empréstimos, 

suporte à reestruturação industrial, encorajamento a investimentos, e a regulação ou não de 

áreas etc.  

                                                             
9 A leitura liberal pressupõe que o Estado e o Mercado são não só distintos modos de organizar a economia, mas 

inclusive opostos, como se fossem duas esferas que nunca se cruzam. A NSE, como já mencionado, assenta-se na 

premissa de que são duas esferas que mutuamente se constituem, que estão imersas em estruturas sociais de 

modo dinâmico, reconfigurando as próprias estruturas (Block in Swedberg, 2005, p. 505).   
10 No clássico seminal de Polanyi (2000), o autor mostra que não fosse a existência de um Estado coordenando 

as estruturas sociais do mercado, este último, sem qualquer controle, só produziria o caos, ao que seria 

imperativo que os governos interviessem para estabilizá-los, promover proteção social aos trabalhadores e 

normatizar as interações interempresariais. 
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As RPGs se apresentam, portanto, como um modelo teórico-metodológico 

desenvolvido para a investigação empírica de contextos interativos complexos em ciências 

sociais, porque levam em conta a variedade dos agentes econômicos, políticos e sociais que 

caracterizam os fenômenos econômicos globais. Questões envolvendo relações sociais nas 

quais as atividades econômicas estão imersas são consideradas centrais: uma premissa da 

Sociologia Econômica que foi aplicada ao debate da globalização e colaborou com o 

desenvolvimento das RPGs (Santos, 2011). Isto é, a abordagem das RPGs também tem por 

premissa o enraizamento social, pois leva em conta a herança sociocultural dos agentes 

econômicos (Santos e Ramalho, 2015).  

A teoria permite uma análise de processos econômicos globais, integrando atores 

regionais e nacionais, com agentes econômicos ou não (como organizações não-

governamentais e movimentos sociais), orientados pela dimensão do valor, e ainda com uma 

abordagem macroinstitucional, que não menospreza categorias nativas relacionadas ao 

contexto econômico, político e social que abarca (Santos, 2011). São levados em consideração 

os padrões de produtividade e competitividade empresariais, níveis tecnológicos, formas de 

organização do trabalho, modelo de relações trabalhistas, dentre outros elementos estruturais.  

1.5.3. Redes de Produção Globais versus Cadeias Globais de Valor (RPG x CGV) 

Em sua origem, a RPG tem a pretensão de superar o referencial teórico-metodológico 

da Global Value Chain (GVC) ou Cadeias Globais de Valor (CGV), que se originou a partir 

do desenvolvimento da Global Commodity Chains (GCCs) ou Cadeias Globais de Commodity 

(CGCs). Estes três referenciais chamam atenção para fenômenos similares e compartilham 

uma agenda de pesquisa central, embora sejam analiticamente distintos, com métodos, focos e 

categorias próprios. A seguir serão apresentadas as principais críticas a estes referenciais, 

cujas deficiências de análise levaram à criação deste novo arcabouço teórico, embora vários 

de seus insights tenham sido assimilados. 

O modelo da Cadeia Global de Commodity (CGC) pode ser considerado a primeira 

tentativa de fornecer um aparato teórico para investigar os fenômenos das redes de produção, 

e foi formulado por Gereffi (1994), subsidiado pela teoria marxista do sistema-mundo 

elaborada por Wallerstein, que se destinava a entender como os processos de produção 

interconectados configuravam a economia do centro e da periferia. Há um certo rompimento 
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com a teoria de Wallerstein11, já que há um estreitamento no nível de análise que sai do 

sistema capitalista mundial para formas específicas de relações entre firmas, e ainda passa a 

encarar a globalização como uma mudança qualitativa, e não só um alargamento dos padrões 

de comércio de matérias-primas pelos países periféricos (Gereffi, 1994). 

Em 2001, Gereffi e Kaplinsky publicam “The Value of Value Chains: spreading the 

gains from globalization” e apresentam o modelo das Cadeias Globais de Valor (CGV), 

buscando superar os problemas encontrados pela CGC. Santos (2010, p. 49) observa que a 

principal diferença reside na concepção de governança, que passa a ser definida como 

coordenação não-econômica da atividade econômica, em substituição à noção anterior, que 

correspondia à “direção ou liderança (direta e indireta) exercida por firmas  específicas 

sobre a organização dos sistemas transnacionais de produção” (ibidem). 

A primeira das críticas do modelo RPG aponta que os modelos CGV e GGC não 

captam a multiplicidade de sistemas transnacionais de produção. Isto porque focam em 

demasia na empresa e esquecem de se deter sobre ações de outros atores sociais, inclusive do 

próprio Estado, que só aparece como “background” das empresas. Há uma lacuna analítica, 

portanto, quando se pensa o papel de atores públicos – como os órgãos estatais – ou nas 

influências que os movimentos sociais exercem nas redes/cadeias. 

Para além disso, a escolha terminológica por commodities no CGC não reflete a 

diversidade de bens e serviços disponíveis nos sistemas de produção. É somente tendo essa 

crítica como premissa, conforme assevera Santos (2011, p. 131), que se torna possível rejeitar 

a reificação econômica ortodoxa e a desumanização da mercadoria, porque é sublinhada a 

importância dos processos sociais envolvidos na produção e na reprodução de conhecimento, 

capital e força de trabalho (ibidem). Assim, a sociologia econômica e as RPGs, ao contrário 

da economia mainstream, não enxergam no trabalho uma mera commodity, mas consideram 

que as redes também representam, em última instância, o trabalho incorporado. Consideram, 

ainda, que trabalhadores e suas entidades influenciam de modo decisivo nas redes, sem com 

isso ignorar o papel concreto e o poder do capital e do trabalho em contextos específicos. 

Ademais, CGC e CGV têm apresentado conclusões em que ficam evidentes uma 

linearidade na compreensão dos eventos históricos e uma desatenção ao proceder à 

                                                             
11 Como lembram Henderson et. al (2002), a forma estática como Wallerstein concebe núcleo, periferia e zonas 

intermediárias é objeto de preocupação de Gereffi (1994), que também busca resolver as deficiências advindas 
da dicotomia desenvolvimento e subdesenvolvimento, trazida pela teoria do sistema-mundo. 
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reconstrução histórica das cadeias12 sobre as quais se debruçam. Henderson et al. (2011, p. 

148) apontam que, por ignorar este aspecto histórico, os modelos esquecem que há um 

condicionamento (“path dependency/contingency”, no original) de possibilidades de mudança 

e desenvolvimento a partir dos complexos processos históricos a que foram submissas estas 

cadeias. Nesse sentido, o modelo das RPG tenta superar essa deficiência encontrada em 

alguns trabalhos que optam pelo referencial CGC/CGV. 

Outro problema teórico, ainda segundo Henderson (2011), é que não se deu a devida 

preocupação de compreender a importância da propriedade da firma para o desenvolvimento 

econômico e social em sociedades específicas, e que há pouco espaço para compreender de 

onde nascem as diferenças nacionais e locais na organização da produção – ou seja, as 

peculiaridades de cada sociedade, suas instituições específicas, seus regimes econômicos e de 

proteção social são ignorados. Estes aspectos são de importância fundamental no contexto já 

apresentado sobre os pressupostos da NSE. 

Outra crítica importante trazida é a de que a opção dos autores por redes e não cadeias 

permite maiores amplitude e complexidade analíticas. Isso possibilita analisar distintos fluxos 

de poder e valor, que não necessariamente expressam a rígida hierarquia das cadeias.  Com a 

noção de redes, pode-se ligar vários atores em agrupamentos ainda maiores, com dinâmicas 

em constante mudança. Ainda, o constructo teórico a partir de redes dá margem a não ter 

necessariamente que contrapor local e global, mas assumir a ideia de que se pode pensar uma 

“entidade global” extremamente conectada que, a despeito disso, ainda permanece local (Law, 

1999).  

As redes ainda exercem o papel de gerar a confiança e cooperação entre compradores 

e vendedores, como já discutido acima, o que torna a troca possível em contextos específicos. 

O espaço é permeado não só de concorrência, mas também de cooperação. Como justificam 

Coe et al. (2008) pela opção que fizeram acerca das redes: 

Apesar das diferenças na terminologia, bem como no foco, entre 

diferentes pesquisadores, existe um consenso crescente em torno da 

ideia de que uma das chaves mais úteis para compreender a 

complexidade da economia global - especialmente sua complexidade - 

é o conceito de rede. Isso não significa que as redes sejam, de 

qualquer forma, novas, mas que reflitam a natureza estrutural e 

relacional fundamental de como a produção, a distribuição e o 

                                                             
12 No âmbito da teoria de Gereffi, as cadeias são entendidas como “conjuntos de redes interorganizacionais 

agrupados em torno de uma mercadoria ou produto, ligando residências, empresas e Estados uns aos outros 
dentro da economia-mundo.” (Gereffi et al, 1994, p.2) 



25 

 

 

consumo de bens e serviços foram organizados. (Coe et al., 2008, p. 

272). 

 

Denota-se que o paradigma das redes de produção globais surgiu para superar os 

modelos CGC/CGV e analisar mudanças associadas aos processos de produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços no contexto da globalização econômica. Dessas mudanças 

derivaram formas de organização econômica global, conectando diferentes locais (Santos, 

2011). Ou seja, com a finalidade se compreender a dinâmica do desenvolvimento em um 

local, é necessário compreender não somente os processos deste local, como também de 

outros que estão sendo transformados por fluxos de capital, trabalho, etc., e como, 

concomitantemente, os próprios lugares estão transformando os fluxos (Henderson, 2011). 

Para fins de compreensão, o quadro abaixo expressa as principais diferenças entre os 

dois modelos: 

Quadro 1 – Diferenças entre os modelos CGC/CGV e RPG 

 CADEIAS GLOBAIS DE 

COMMODITIES/VALOR 

(CGC/CGV) 

REDES DE PRODUÇÃO 

GLOBAIS (RPG) 

Disciplina de fundo Sociologia Econômica 

 

Geografia/Sociologia 

Econômica 

 

Objeto de estudo Relações entre empresas na 

indústria global 

 

Redes de produção globais. 

Configuração e 

desenvolvimento 

 

Conceitos orientadores 
Estrutura industrial 

Governança 

Desenvolvimento industrial 

e tecnológico 

 

Criação, captura e 

transmissão de valor 

Poder coletivo, 

institucional e corporativo 

Enraizamento social, em 

redes e territorial 

 

Influências intelectuais 
Literatura sobre 

Corporações Multinacionais 

Análise do CGC 
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(CTN). 

Desenvolvimento 

comparado 

Teoria das redes 

Variedades do capitalismo 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Henderson et al. (2011) e Gereffi et al. (1994). 

1.5.4. Categorias fundamentais do modelo das RPG 

As categorias conceituais fundamentais através das quais os agentes se relacionam, 

como mencionado, são valor, poder e enraizamento. As duas primeiras já são clássicas e 

desenvolvidas pela literatura, e a última, cara à Nova Sociologia Econômica, é incorporada.   

No que diz respeito ao valor, o modelo das redes de produção globais tem uma 

definição ampla, compreendendo o conjunto das várias formas da renda econômica, derivadas 

do processo de trabalho e sob o eixo da firma, incorporando noções marxianas de mais-valia, 

na medida em que é concebido como fruto do trabalho em sentido estrito, e de outras 

concepções ortodoxas, referentes a formas de renda específicas que ampliam a captura do 

valor, como a organizacional (Santos, 2011). 

As condições de sua criação no interior das empresas, de sua ampliação, captura e 

difusão na rede são tomadas não somente sob o paradigma estritamente econômico, mas 

também apreendendo aspectos relacionados à ação de agentes políticos e sociais na criação do 

valor, no contexto do processo de trabalho, como o nível de transferência de tecnologia. 

Em relação à dimensão do poder, isto é, a capacidade de um agente de influenciar as 

ações de outros agentes, Carneiro e Mancini (2018), retomando Henderson, frisam que a 

abordagem das redes de produção globais concebe, de maneira multicêntrica, três tipos de 

poderes: 

i) o poder corporativo: exercido por atores econômicos (empresas), 

que é distribuído assimetricamente na estrutura da rede; ii) o poder 

institucional: desempenhado por uma variedade de atores não 

diretamente econômicos, como agências estatais (nacionais, estaduais 

e municipais), agências de classificação de crédito, etc; e, iii) o poder 

coletivo: exercido, direta e indiretamente, por atores coletivos sociais 

(não econômicos) que buscam influenciar atores econômicos 

(empresas) e não econômicos (políticos e institucionais em âmbito 

local, regional, nacional ou internacional) em localidades específicas 

das RPGs (Mancini e Carneiro, 2018, p. 379). 
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Então, o poder corporativo se liga à capacidade potencial das empresas influenciarem 

as decisões dos demais agentes; o poder coletivo condiciona e restringe as possibilidades de 

acumulação e difusão de capital; e o poder institucional desempenha papel relevante na 

regulação das atividades empresariais (Henderson et al., 2011). Há, portanto, uma sintonia 

com as premissas da sociologia econômica, já que tais poderes dizem respeito justamente à 

capacidade das ações sociais influenciarem a vida econômica. 

A teoria é permeada pela hipótese fundamental da natureza relacional entre os 

processos que definem e redefinem a economia global, concebendo que há espaço para a 

agenciação e criação de trajetória das empresas, vinculado sobretudo às escolhas estratégicas 

e existência de recursos.  

Há uma tentativa de superar as dicotomias erguidas entre estrutura e agência, por um 

lado, e global e local, por outro, porquanto o modelo “é caracterizado pela multiescalaridade 

e pela multiagência assimétrica em termos de poder, valor e enraizamento” (Santos, 2011, p. 

132), e não concebido com uma hierarquia unificada e coordenada de maneira centralizada. 

Há uma preocupação de mobilizar vários atores, inclusive os não econômicos, em diferentes 

processos e quadros, cada qual com suas peculiaridades, e não como se tivessem os mesmos 

objetivos.  

Granovetter (1985), como há pouco se tratou, já pontuara que os atores não agem 

como átomos e desprezando o contexto social ao qual estão imersos, nem tampouco se 

submetem sem resistência às estruturas. A teoria, neste sentido, assume que a análise deve 

recair sobre a interação entre diversos atores, para entender como as associações entre eles se 

estabilizam e se reproduzem, porquanto o poder deve ser visto a partir dessas redes de 

relações (Law, 1999). 

São os atores que dirigem as redes e movem os processos, e sua capacidade depende 

de recursos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, que definem a posição que exercerá 

dentro da rede e o quão forte está associada a demais atores. Contesta-se, na realidade, a ideia 

não raramente adotada de que a trajetória de sucesso ou fracasso da empresa é tributária da 

ação de um único indivíduo, e se defende que a análise perpassa pela articulação do individual 

com o social, remontando à ideia de que a empresa representa um subconjunto de um 

ambiente social mais amplo.  
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Por fim, retomando os aportes da Nova Sociologia Econômica, compreende-se que as 

ações, organizações e instituições econômicas são formas de relações sociais, e que, portanto, 

estas também influenciam as atividades econômicas, que são produzidas em contextos sociais, 

influenciados pela configuração sincrônica das redes, como já discutido anteriormente. Nas 

palavras de Henderson et. al., “aspectos dos arranjos sociais e espaciais nos quais aquelas 

firmas estão enraizadas e que influenciam suas estratégias e os valores, prioridades e 

expectativas dos gestores, trabalhadores e comunidades afins” (2011, p. 159). 

De todo modo, a categoria enraizamento nas RPGs não só diz respeito a um aspecto da 

realidade, como o de Granovetter ou Polanyi, envolvendo tanto o enraizamento social, que 

frisa o pano de fundo cultural que liga os entes, o envolvimento com as instituições e a 

influência dos atores individuais e coletivos dentro e fora de suas sociedades; o enraizamento 

em rede, que se baseia nos distintos níveis de confiança entre os atores; e o enraizamento 

territorial, já que atividades econômicas são realizadas em um espaço específico e nele 

ancoradas.13  

Hess (2004) elenca as contribuições de cada área ao conceito, ao que o seguinte 

quadro realiza uma esquematização de cada noção: 

Quadro 2 – Diferentes noções teóricas sobre enraizamento 

Onde? O quê? Em que? Escala Geográfica 

“A Grande 

Transformação” 

de Polanyi 

A economia, 

sistemas de troca 

“Sociedade” e 

estruturas 

socioculturais 

Sem escala 

particular, mas 

focando no Estado-

Nação 

 

 

Nova Sociologia 

Econômica 

O comportamento 

econômico, as 

empresas e os 

atores individuais 

 

Redes de relações 

sociais 

Sem escala 

particular, 

flutuando entre 

perspectivas micro 

e macro 

 

 

Estudos 

 

Empresas e redes 

Tempo, espaço, 

estruturas sociais, 

mercados, sistemas 

 

Sem escala 

                                                             
13 Para uma discussão mais detida sobre enraizamento em redes de produção globais, remete-se a Hess (2004). 
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Organizacionais políticos e 

tecnológicos 

 

particular 

Geografia 

Econômica 

 

Empresas 

Redes e 

configurações 

institucionais 

 

Regional 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Hess (2004). 

Nesse sentido, de acordo com Dicken e Thrift, “as organizações empresariais são 

produzidas através de um processo histórico de enraizamento que envolve uma dinâmica 

entre as características cognitivas, culturais, sociais, políticas e econômicas específicas do 

território “sede” de uma empresa.” (1992, p. 287) 

Nessa perspectiva, é inegável que os locais onde as redes de produção estão 

estabelecidas as influenciam de modo relevante, haja vista que cada um está incrustado em 

específicos contextos sociopolíticos, institucionais e culturais. Por isso, defende-se que a 

escala local, onde cotidianamente os agentes interagem, é um fator importante na análise, 

considerando que na linha assumida do enraizamento territorial (Hess, 2004) diversos agentes 

são dependentes uns dos outros, embora não de forma simétrica.  

Santos et al. (2019) ressalvam que, apesar de todo o avanço da teoria das RPGs, são 

formulados tais elementos (valor, poder e enraizamento) como independentes. Em sentido 

contrário, os autores propõe que se supere essa independência,  já que é necessário reconhecer 

que 

existem relações implícitas entre essas três categorias e que agentes 

disputam os processos relacionados ao valor (em suas dimensões 

monetária e não-monetária), de modo que seu sucesso depende 

principalmente das relações de poder, que são influenciadas e definidas 

pelas condições de enraizamento. Cada grupo de agentes desenvolve 

um repertório de ações, definido como estratégia, de forma a modificar 

essas três categorias. (2019, p. 268) 

Para fins de compreensão, reproduz-se representação gráfica das redes de produção 

globais denotando suas categorias e dimensões: 
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Quadro 3 – Categorias principais do modelo RPG 

 

Valor Poder Enraizamento 

Criação: 

Como as empresas podem 

gerar valor via: tendências 

tecnológicas, tendências 

organizacionais, tendências 

de marcas, tendência de 

troca de políticas. 

 

Corporativo: 

Extensão a qual leva 

empresas a influenciarem 

decisões e alocação de 

recursos de acordo com 

outras empresas de maneira 

consistente e por seu próprio 

interesse; como e por que o 

poder é assimetricamente 

distribuído. 

 

Territorial: 

Como RPGs envolvem-se na 

dinâmica social e econômica 

específica dos locais que 

ocupam; e como essa 

dinâmica restringe os atores. 

Transmissões: 

Como as empresas podem 

transmitir valor através da 

tecnologia; cooperação entre 

redes; habilidades no 

trabalho. 

 

Institucional: 

O poder exercido por órgãos 

do Estado, nacionais e 

locais; agências interestatais 

internacionais; agências 

privadas internacionais. 

 

Rede: 

O grau de dependência de 

atores envolvidos na própria 

rede, como resultado da 

construção de confiança, etc. 

Captura: 

Como empresas e regiões 

capturam valor, afetadas por: 

políticas governamentais, 

propriedade da empresa; 

rede de governança. 

Coletivo: 

O poder de agentes coletivos 

sobre resultados de redes: 

ONGs, organizações 

trabalhistas; organizações 

coletivas de negócios. 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir de Henderson et al. (2011) e Santos (2011). 

Por sua vez, a figura abaixo, adaptada de Dicken (2004) busca sintetizar a partir do 

modelo das RPGs a complexidade dos processos econômicos globais, focando nas relações 

entre os diversos atores que estão imersos (“embeddedness”) em instituições e estruturas: 
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Figura 1 – Esquematização gráfica de como operam as RPGs 

 

 

Fonte: adaptado a partir de Dicken (2004). 

1.5.6. A noção de estratégia e sua incorporação às RPG  

 

Os estudos que envolvem as empresas vêm se debruçando sobre um aspecto 

fundamental que é a estratégia corporativa. Entretanto, a pergunta que os trabalhos 
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tradicionalmente procuraram responder é a seguinte: “Por que algumas empresas têm melhor 

desempenho que outras?” E a resposta geral dada no âmbito da administração e da economia 

se estrutura em três premissas fundamentais: a) algumas empresas têm estruturas que se 

prestam mais prontamente aos monopólios do que outras; b) empresários podem implementar 

estratégias que tornem a posição da empresa mais firme, como a escolha do segmento de 

mercado; e c) as empresas podem adotar projetos organizacionais para se ajustar à sua 

indústria e estratégia (Hernández, 2012). 

Todavia, a literatura dessas áreas desconsidera a importância das estruturas sociais. 

Não se nega no âmbito da NSE que seja importante falar de custos de transação ou aspectos 

da tecnologia utilizada pela empresa na produção, mas sem ignorar os condicionamentos 

sociais e ainda o posicionamento espacial das organizações. Deve haver, a partir das hipóteses 

até então apresentadas, um foco menos na eficiência empresarial que na eficácia 

organizacional, ou seja, como se organizam as instituições dentro das redes em que estão 

inseridas. 

Em termos neoclássicos, as estratégias são analisadas somente sob o prisma 

econômico, compreendendo disponibilidade de capitais, mão-de-obra, matéria-prima, 

tecnologia etc., e tais fatores organizados a partir da maximização do lucro. Já no âmbito da 

NSE e do esquema teórico das RPGs, propõe-se que sejam enfatizadas as normas, os distintos 

processos de socialização e enraizamento, a cultura corporativa, as ideologias, entre outros 

elementos já elencados nos tópicos anteriores. 

Nesse sentido, Santos e Ramalho defendem a incorporação da noção de estratégia ao 

modelo como uma categoria fundamental, ao lado de valor, poder e enraizamento. As 

estratégias são entendidas pelos autores “como um repertório de ações coordenadas 

desempenhadas por um ou mais agentes que envolve o exercício do poder” (2019, p. 269) e 

objetiva, cumulativa ou alternativamente, ampliar ou capturar mais valor, aumentar seu poder 

e diminuir dos demais atores ou modificar as condições da construção social da economia 

(enraizamento), dando maior complexidade à noção clássica de que a estratégia é um meio 

que a organização emprega para alcançar seu objetivo.  

Esse movimento de incorporar a noção de estratégia faz ainda mais sentido em uma 

economia dos global players, onde não só elas [as estratégias], mas os meios de produção, 

relação com consumidores, etc., são pensadas a nível mundial, em uma economia 
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transnacionalizada. As estratégias das corporações transnacionais, a partir dos 

enquadramentos das RPGs, com esteio nos pressupostos da sociologia econômica: 

se efetivam em condições econômicas, políticas e sociais concretas 

que, por sua vez, reconfiguram continuamente seu processo de 

definição e execução. Isto significa que ações corporativas orientadas 

à reprodução de decisões administrativas tomadas aos níveis de 

matrizes e subsidiárias são condicionadas por relações sociais lato 

sensu tanto nos territórios de origem quanto de destino, assim como 

nos mercados em que atuam, sendo aquelas entendidas como formas 

de enraizamento. (Santos e Ramalho, 2015, p. 3) 

 

As estratégias empresariais transformam e estruturam as relações que envolvem o 

mercado, ao mesmo tempo que o mercado estrutura os processos de decisão. As recentes 

estratégias das empresas tornam cada vez mais fluidas as fronteiras entre os setores, tal como 

demonstram a ampliação de serviços e o processo de delegação de atividades. Isso mudou as 

formas de competição a nível internacional, em que antes havia mercados nacionais bem 

segmentados, substituindo-os por níveis maiores de competividade, envolvendo muitos 

recursos e tecnologias. As empresas são obrigadas a atingir um elevado nível de coordenação 

e da diversificação das suas operações. (Hernández, 2012) 

Existem diferentes estratégias empresarias para se tornar mais estável no mercado, 

“modernizar” a empresa ou sair de uma crise, apesar de as pressões do mercado exercidas 

sobre as empresas serem parecidas. Hernández (2012) aponta que as principais estratégias 

corporativas contemporâneas se referem a: 1) estratégias financeiras; 2) estratégias de 

investimento; 3) estratégias de mercado e vendas; 4) estratégias tecnológicas; 5) estratégias de 

relações de trabalho e sindicais.  

Tendo tais fatos em conta, busca-se analisar as principais estratégias operadas pelo 

grupo CSN no período pós-privatização, nos capítulos seguintes, retomando conceitos que 

aqui foram apresentados. 
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2. Uma breve reconstituição histórica da trajetória da CSN e sua relação 

de enraizamento territorial  

Neste capítulo farei uma breve reconstituição histórica da trajetória da Companhia 

Siderúrgica Nacional, cuja construção foi realizada para solucionar o problema do 

abastecimento de ferro e aço que o Brasil enfrentava até o momento, o que diretamente 

impossibilitava a industrialização do país e o desenvolvimento da expansão capitalista. 

Objetiva-se compreender o desenvolvimento da empresa, e serão descritos os 

principais processos e estratégias que envolveram e nortearam sua criação, sua construção e 

sua expansão, até a privatização. Também será discutida a relação com Volta Redonda, cidade 

cuja paisagem urbana e industrial foi por ela constituída e até hoje vem sendo reconfigurada.  

Entende-se necessário reconstruir a história e a natureza das redes as quais a 

Companhia se vincula ou vinculou, bem como a da própria empresa, porque é pressuposto do 

modelo teórico pelo qual se opta no trabalho, apresentado no capítulo anterior – o das RPGs – 

que as relações sociais incorporadas nas redes impõem uma dependência de trajetória e 

condicionam o desenvolvimento da própria rede, restringindo ações e contingenciando 

possibilidades. Por isso, as estratégias não escapam dessa herança sociocultural ligada ao 

enraizamento social e territorial aos quais a Companhia está envolvida.  

Assim, não sendo um trabalho inserido na economia neoclássica, mas sim dentro dos 

contornos da Nova Sociologia Econômica (NSE), considera-se que o agente econômico 

matricial objeto do estudo, a Companhia Siderúrgica Nacional, tanto quando era uma 

sociedade de economia mista majoritariamente estatal como agora, enquanto uma holding 

global pós-privatização, está conectada em arranjos sociais que engendram as formas através 

das quais a empresa opta por estratégias. Muitos destes elementos persistem e circunscrevem 

as potencialidades envolvidas em sua trajetória.  

Como se pretende explicitar, no primeiro momento pré-privatização, a trajetória da 

CSN esteve eminentemente ligada ao poder institucional, porque se encontrava subordinada 

diretamente a estratégias adotadas pelo Estado, apesar de atendendo interesses da iniciativa 

privada, subsidiando as demais indústrias, muito embrionárias. Isto é, apresentar resultados 

operacionais não era tão importante quanto subsidiar a indústria nacional capitaneada pelo 

capital privado, então embrionária. 

Serão apresentados aspectos relacionados não só à origem e à história da empresa, mas 

os que dizem respeito à estruturação do mercado de trabalho. Ainda, serão abordadas as 



35 

 

 

dimensões da mão-de-obra e da matéria-prima, entre outros aspectos estruturais que ditam a 

dinâmica de seu desenvolvimento. 

2.1. O Estado entra em ação: a industrialização requer aço 

A Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, ocorreu inserida na conjuntura 

da crise mundial de 1929 e acentuou aspectos da fragilidade da economia brasileira, até então 

dependente em grande medida da exportação de café, que era o produto mais importante para 

a economia nacional. Naquele momento, estava desvalorizado em decorrência de uma crise de 

superprodução atrelada à queda da demanda em decorrência da grande depressão e seus 

impactos na economia estadunidense, então grande comprador do produto (Furtado, 2015). 

A partir do movimento de 30, o papel do Estado foi reconfigurado e ganhou destaque 

enquanto fomentador do desenvolvimento econômico do país. Não se tratava mais de uma 

atuação limitada à adoção de políticas públicas que protegessem o mercado interno, mas sim 

de uma estratégia em que o Estado fosse um agente econômico direto e interviesse para ditar 

os rumos do desenvolvimento econômico. Em outras palavras, o Estado intervencionista 

(Fligstein, 2001) provocaria mudanças econômicas e sociais, induzindo o desenvolvimento a 

partir de um arranjo local entre governo, elite econômica e trabalhadores. 

A revolução de 30 criou condições para possibilitar a inserção do país dentro da 

expansão capitalista ocidental, deslocando a oligarquia paulista do centro do poder, embora 

preservando parte de seus interesses, para dar vez à burguesia industrial e seu projeto de 

modernização conservadora, em que a dinâmica da acumulação de capital se fundaria no 

desenvolvimento industrial, e não mais somente em uma economia agrário-exportadora 

(Morel, 1989). 

Nesse contexto, era inevitável considerar o crescimento da infraestrutura industrial 

brasileira dependente de um setor de base estratégico, que era o siderúrgico, sem o qual não se 

desenvolveriam os setores automobilístico, naval e de bens duráveis, etc. Historicamente, o 

aço figurou como o ponto chave da segunda Revolução Industrial e atuou como figura central 

no desenvolvimento de toda a indústria moderna (Hobsbawn, 2014, p.59), de modo que a 

“questão do aço” aparecia como agente catalisador no debate sobre industrialização e de 

substituições de importações nos países periféricos.  

 Houve, efetivamente, tentativas de se produzir ferro desde o período colonial no 

Brasil, como descreveu Morel (1989), e também é fato que já existiam usinas siderúrgicas na 
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década de 193014. Eram empreendimentos privados, com grande presença de capital 

estrangeiro, como exemplificam a Companhia Belgo-Mineira e Companhia Ferro Brasileira. 

Ocorre que sua produção era realizada “de maneira amadorística, basicamente se 

concentrando em uma centena de forjas espalhadas pelo interior do estado de Minas Gerais, 

responsáveis estas por uma produção ínfima de aço” (Lima, 2010, p. 2)15 e que por 

consequência destas condições não era possível ofertar uma quantidade do produto suficiente 

à demanda nacional, impelindo o país às importações, sobretudo de laminados. 

Em decorrência disso, o debate acerca da instalação da uma grande usina siderúrgica 

ascende, justamente em um momento em que a industrialização era valorizada enquanto 

símbolo do progresso e a criação de uma empresa possibilitava a articulação de estratégias 

para o desenvolvimento das indústrias de capital e bens de produção. As ideias de 

nacionalismo e segurança nacional também permeavam as justificativas da necessidade de 

intervenção do Estado para a construção da Usina, projeto cuja concretização era almejado 

pela iniciativa privada, mas não seria por ela efetivado em decorrência da grande quantidade 

de capital demandada pelo investimento.  

Nesse sentido, o ex-presidente Getúlio Vargas, que exerceu um papel fundamental na 

Revolução de 1930, proferiu em 23 de fevereiro de 1923 um discurso em que buscava 

reforçar a bandeira nacionalista enquanto razão para o fortalecimento da indústria de base 

através de esforços do próprio Estado. É de se consignar que Vargas não deixa de ressalvar 

seu apoio aos acordos que poderiam ser feitos com outros países com vistas à construção de 

uma indústria siderúrgica:  

Julgo oportuno insistir, ainda, em um ponto: a necessidade de ser 

nacionalizada a exploração das riquezas naturais do país, sobretudo a 

do ferro. Não sou exclusivista nem cometeria o erro de aconselhar o 

repúdio do capital estrangeiro a empregar-se no desenvolvimento da 

indústria brasileira, sob a forma de empréstimos, no arrendamento de 

serviços, concessões provisórias ou em outras múltiplas aplicações 

equivalentes. Mas, quando se trata da indústria do ferro, com o qual 

havemos de forjar toda a aparelhagem dos nossos transportes e da 

nossa defesa; do aproveitamento das quedas d’água, transformadas na 

energia que nos ilumina e alimenta as indústrias de paz e de guerra; 

das redes ferroviárias de comunicação interna, por onde se escoa a 

                                                             
14 Para Baer (1970), foram as primeiras tentativas: uma fundição de ferro em Sorocaba/SP efetivada em 1818, 

uma década após a chegada da família real; um alto-forno em Morro do Pilar, em Minas Gerais, em 1815; e uma 

indústria de ferro em Congonhas do Campo, também em Minas. 
15 Na região sul-fluminense também já existiam duas siderúrgicas, ambas em Barra Mansa: a Siderúrgica Barra 
Mansa (atual Votorantim) e a Companhia Metalúrgica Barbará (atual Saint-Gobain). 
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produção e se movimentam, em casos extremos, os nossos exércitos; 

quando se trata – repito – da exploração de serviços de tal natureza, de 

maneira tão íntima, ligados ao amplo e complexo problema da defesa 

nacional, não podemos aliená-los, concedendo-os a estranhos, e 

cumpre-nos, previamente, manter sobre eles o direito de propriedade e 

de domínio. (Brasil, 1943, p.55)16 

 

A Revolução de 1930 não se limitou a gestar um projeto de criação de uma empresa 

pública siderúrgica, mas efetivou a centralização político-administrativa necessária à sua 

materialização e concedeu ao Estado brasileiro elementos que possibilitariam a concretização 

de uma política intervencionista e industrializante.17 Naquele contexto, na visão de Antunes: 

 (...) este estado pautou sua atuação não como mero árbitro e mediador 

das frações dominantes, porém, mais que isso, impôs, ao aproveitar-se 

das fissuras existentes entre as frações dominantes, um projeto que se 

dirigiu para a constituição de um núcleo industrializante fundamental 

e que, neste processo, ultrapassou inclusive aos interesses imediatos 

das classes dominantes agrárias e mesmo da burguesia industrial, 

formulando um projeto que garantia e perseverava a expansão 

capitalista no Brasil (1982, p.69). 

 

Conforme observa Morel (1989), não havia por trás do empreendimento de se criar uma 

empresa siderúrgica estatal uma verdadeira ideologia estatizante; tal fato, na realidade, “vai 

responder às necessidades conjunturais, expressando o papel atribuído ao setor público no 

sentido de viabilizar a expansão do capital privado e a constituição de uma base produtiva 

interna” (1992, p. 300). Esta posição de Morel é compartilhada por Graciolli (2009), que dá 

destaque ao objetivo do Estado brasileiro de propiciar naquele momento as condições para o 

desenvolvimento da produção industrial capitalista: 

Tarefas como a instalação de indústria de base, reaparelhamento 

militar e proteção das riquezas do subsolo se justificavam a partir do 

nacionalismo e da defesa nacional. A prioridade que o Estado deu à 

indústria de base objetivava garantir os pressupostos da acumulação 

capitalista de caráter industrial. Os interesses industriais eram 

apresentados com interesses nacionais (2009, p. 18). 

 

O Estado ter assumido a produção e passado a exercer também “poder corporativo” 

não subverteu a lógica da acumulação privada de capital dentro de uma economia capitalista, 

                                                             
16 Discurso por ocasião do almoço oferecido ao presidente Higínio Morínigo. Volta Redonda, 7 de maio de 1943. 

Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/getulio-

vargas/discursos/1943/03.pdf/view. Acesso em: 23 de abr. de 2020. 
17 Tal hipótese é confirmada inclusive por documento da Companhia Siderúrgica Nacional que atesta que sua 

construção está inserida em um projeto das elites de constituir uma indústria siderúrgica para possibilitar uma 
indústria de bens de capital, como lembra Morel (1989). 
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mas verdadeiramente permitiu a expansão capitalista no país, a partir da sedimentação de 

alianças entre classes dominantes no seio do próprio aparelho estatal.   

Para a construção da Usina, que seria uma das primeiras incursões do Estado brasileiro 

na produção, o governo Vargas tomou uma série de medidas para avaliar a situação 

siderúrgica no país, criando várias comissões. A determinante para a criação da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) foi a “Comissão Preparatória do Plano Siderúrgico Nacional”, 

criada em agosto de 1939 e presidida pelo major Macedo Soares, que anteriormente viajara 

aos Estados Unidos e à Europa para conhecer as instalações siderúrgicas mais modernas 

naquele momento e avaliar as possibilidades de exportação do minério de ferro nacional. A 

Comissão estava fundada nas ideias acimas apresentadas, e há um relatório pertencente à 

própria que firmava que a empresa “trará crescimento para várias regiões do país, como 

mola mestra da industrialização [...] sendo de grande interesse para o país, para seu 

progresso econômico e organização de sua defesa militar” (Silva, 1972, p. 148). 

O processo preparatório foi marcado por longas negociações envolvendo o próprio 

Estado e poucos grupos nacionais e grupos estrangeiros, estes sobretudo alemães e 

estadunidenses inseridos na conjuntura da Segunda Guerra Mundial. Como resultado das 

tratativas empreendidas por Macedo Soares, a U.S. Steel Corporation, maior Siderúrgica 

estadunidense à época, enviou técnicos ao Brasil para analisar a viabilidade da instalação da 

indústria, sendo que foi garantida essa possibilidade, a partir da construção de uma empresa 

multinacional para produção de cerca de um milhão de toneladas de aço por ano, cuja 

gerência inclusive seria compartilhada com a firma norte-americana. 

Contudo, a U.S. Steel Corporation deixou de investir no exterior no ano seguinte 

devido ao envolvimento na Segunda Guerra Mundial, de modo que o projeto conjunto para a 

construção da Siderúrgica brasileira foi cancelado. Empresas de outros países, outrora 

potenciais investidores, também desistiram da participação por conta dos efeitos da Guerra. 

Devido a essas questões, o então presidente brasileiro, Getúlio Vargas, decidiu construir a 

Companhia apenas com o empréstimo de capital estrangeiro, não mais na forma de 

multinacional, e sim de uma empresa nacional.  

Em face da situação, Vargas promulgou o Decreto-Lei nº 2.054 em março de 1940, 

criando a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional, subordinada ao próprio, e que 

tinha o objetivo de 
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organizar a indústria siderúrgica em bases definitivas, dentro do 

programa já adotado pelo Governo, após estudos; desenvolver as 

minerações de carvão, ferro e outros minérios nacionais (...) 

contribuindo o Estado com o financiamento para o aparelhamento de 

indústrias, exigindo grande concentração de capitais e, formando 

assim, o ambiente de confiança indispensável à colaboração 

simultânea de capitais particulares (...) e preparando quadros nacionais 

para a organização e direção de grandes empresas industriais 

(Pimenta, 1989, p. 44). 

 

A Comissão iniciou tratativas com o Export and Import Bank (Eximbank) dos Estados 

Unidos. As negociações foram permeadas por impasses, uma vez que não era do interesse do 

governo estadunidense romper com o monopólio na produção do aço, que supria em grande 

parte a demanda do mercado interno brasileiro. Financiar o projeto representaria possibilitar a 

autossuficiência na produção de aço por parte de um país que no momento era importador da 

U.S. Steel. 

Entretanto, no contexto da Segunda Guerra Mundial e com flertes de Getúlio aos 

países do Eixo18 e a aproximação do governo brasileiro a grupos alemães, o presidente 

estadunidense à época, Franklin Roosevelt, foi impelido à concessão do empréstimo via 

Eximbank, condicionando-o à participação de empresas de seu país na construção da Usina, 

além da cooperação militar brasileira na Guerra, que era importante não somente para a 

proteção do Atlântico Sul, como na produção de insumos fundamentais para a fabricação de 

material bélico pelos Estados Unidos, como, por exemplo, a borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Em 1940, a bordo do encouraçado Minas Gerais, Vargas profere discurso que ideologicamente é lido como 
uma aproximação ao Eixo, exaltando valores caros ao nazifascismo. 
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Figura 2 – Fotografia de Vargas em conversa com Roosevelt, em 1936 

 

 

 

Getúlio Vargas em conversa com Franklin Roosevelt em Natal - Rio Grande do Norte, 

durante o encontro dos dois presidentes, em que se selou a entrada da Força Expedicionária 

Brasileira na Segunda Guerra.  Tal fato, como narrado, garantiu ao governo brasileiro financiamento 

para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Fonte: CPDOC (Centro de Pesquisa e 

Documentação da Fundação Getúlio Vargas) 

A Siderúrgica seria construída como Sociedade Anônima, e contou com fundos das 

Caixas Econômicas do Rio de Janeiro e de São Paulo, somado àqueles oferecidos pelos 

Institutos de Previdência Social, que totalizaram 50% dos investimentos. Outra grande parcela 

foi oferecida pelo Tesouro Nacional, sendo que apenas 6% dos investimentos totais advieram 

de indústrias particulares. Já os equipamentos foram adquiridos mediante crédito de 200 

milhões de dólares em acordo com o Eximbank (Morel, 1992). 

2.2. A construção da empresa estatal e de Volta Redonda: um enraizamento 

emblemático 

Nesse contexto, era necessário que a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico 

escolhesse um local para sua construção. A decisão foi de erguer a Usina na localidade de 

Santo Antônio da Volta Redonda, um povoado surgido em 1744 e localizado no Médio Vale 

do Paraíba, que no momento servia de entreposto comercial, e era uma antiga região cafeeira 
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e de pecuária, pertencente ao município de Barra Mansa como um distrito desde 1926. Essa 

escolha definiu, portanto, o território principal em que as atividades econômicas da empresa 

objeto do trabalho seriam realizadas, mas muito mais que isso: estratégias adiante analisadas 

serão relacionadas de modo direto com essa escolha. 

Além de critérios relacionados à proximidade da matéria-prima em Minas Gerais e à 

proximidade de estados consumidores como Rio de Janeiro e São Paulo, segundo aponta 

Lima (2018), a construção da CSN especificamente em Volta Redonda: 

obedeceu a critérios políticos (a relação entre o presidente Getúlio 

Vargas e o interventor do estado do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral 

Peixoto, é um importante indicativo) e estratégicos (proximidade do 

rio Paraíba do Sul para assegurar o suprimento de água; proximidade 

da ferrovia e dos mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo; distância 

do litoral para dificultar o alcance de navios inimigos em plena 

Segunda Guerra; além de estar a uma distância viável das minas 

provedoras de minério de ferro) (Lima, 2018, p. 38). 

 

Levou-se também em consideração o custo da mão de obra, vez que na região em que 

se localiza Volta Redonda os salários dos trabalhadores chegavam a ser até 30% menores do 

que aqueles pagos no Rio de Janeiro. Além disso, havia a possibilidade de utilização da já 

existente Estrada de Ferro Central do Brasil (Lima, 2010). E, compondo a narrativa da 

construção de um novo tempo, como se tratava de uma antiga região cafeeira em decadência, 

Volta Redonda representaria o rompimento com o velho modelo agrário destinado à 

exportação e sua superação por um modelo industrial e nacionalista. 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi então criada por meio do decreto-lei n° 

3.002 em 09 de abril de 1941, elaborado justamente por Getúlio Vargas, que ainda era 

presidente naquele momento. As obras relacionadas à sua construção se iniciaram no mesmo 

ano e foram finalizadas em 1946, em um projeto cuja mão-de-obra, em síntese, compreendia 

engenheiros estadunidenses da empresa de engenharia Arthur G.Mckee, que já contava com 

experiência prévia de construção de usinas em outros países e que tinha condições de aplicar 

as normas industriais norte-americanas e levantar os setores; engenheiros brasileiros, cedidos 

em sua maioria pelas forças armadas, e jovens vindos de escolas técnicas do restante do 

Brasil, além de uma grande massa de mão-de-obra desqualificada vinda de Minas Gerais e do 

Nordeste (Morel, 1989, p. 105). 

Com o início das obras da Usina, a dinâmica do então distrito sofreu grandes 

alterações. Conforme dados apresentados por Piquet (1998), o número de trabalhadores, que 
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eram atraídos por intensa propaganda do governo federal19, aumentou exponencialmente com 

o decorrer dos anos e avanço das obras. Em 1941, eram 762 trabalhadores; já no ano de 1942, 

o número passou para 6.164, chegando a 13.064 em 1943. Em 1946, ano do fim das 

construções iniciais, o número de trabalhadores era de 11.719. Percebe-se, portanto, que, nos 

três anos iniciais do projeto, houve um aumento de quase cinco vezes na população de Volta 

Redonda (ibidem). 

Se antes da construção da usina havia na localidade de Volta Redonda somente 

duzentas pessoas habitando em casas de barro, com a efetivação do projeto siderúrgico elas 

foram destruídas para dar espaço a 4.000 casas modernas de baixa renda, além de pensões e 

hotéis. Para além das moradias, duas escolas primárias, com capacidade para 2.800 alunos, 

uma escola profissionalizante e uma secundária foram erigidas para “educar” a comunidade. 

Dois hospitais com médicos paulistas e fluminenses foram construídos, e “igrejas, casas 

comerciais, cinemas, áreas de lazer, campos desportivos, ginásios, ruas e parques foram 

construídos para bem estabelecer a comunidade” (Rogers, 1968, p. 645). Deste modo, menos 

de uma década depois, a cidade já contava com mais de 30.000 habitantes, atraídos pelos 

benefícios mencionados.  

Segundo constata Santana (2005), cidade e fábrica crescem de modo concomitante: 

A construção da usina, que teve início em 1941, mudaria a vida do 

antigo povoado de Volta Redonda para sempre. A chegada de uma 

enorme quantidade de trabalhadores para o empreendimento de 

diversos lugares do país marcaria este processo. A cidade e a usina se 

desenvolvem juntas. Podemos dizer mesmo que a construção da usina 

determinaria, dali por diante, o desenvolvimento da cidade de forma 

umbilical (Santana, 2005, p. 4). 

 

2.3. A emancipação de Volta Redonda 

Construída a empresa e cercada por estes aspectos objetivos e subjetivos, foi 

viabilizada finalmente a separação do distrito de Volta Redonda da cidade de Barra Mansa, a 

despeito da existência de movimentos anteriores que lutavam pela emancipação. 

Fundamentava-se o processo de divisão municipal nos anseios dos moradores da localidade 

de que os impostos recolhidos por meio da atividade siderúrgica fossem destinados ao local 

no qual esta estava instalada. Contudo, os tributos ainda eram aplicados no local no qual se 

encontrava a prefeitura do município, em Barra Mansa. É nesse contexto que os movimentos 

                                                             
19 A rádio nacional difundia a promessa de Volta Redonda como uma aposta em que valeria confiar, e 

agenciadores do governo federal percorriam os rincões do país recrutando trabalhadores, sendo pagos por 
cabeça. 
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pela emancipação do distrito ganharam força, mobilizando principalmente comerciantes e 

proprietários de terra; dessa forma, em 1954, Volta Redonda consegue desmembrar-se de 

Barra Mansa (Lima, 2010), pela Lei n° 2185.   

Nesse momento de emancipação, a Companhia não perdeu a influência sobre a nova 

cidade, mas através de sua hegemonia contribuiu nas condições de sua criação e reprodução 

supramencionadas. Constituiu-se uma nova “parceria” entre a Prefeitura do recém-criado 

município e a Companhia, que passaram a atuar juntos na reorganização de forças dentro do 

município.  Esta relação de direta influência com a prefeitura, derivada do fato de a CSN ser o 

agente econômico matricial na região, é um traço presente historicamente nas gestões públicas 

municipais, corroborando as hipóteses elencadas sobre a relação empresa-cidade.   

Em relação à emancipação de Volta Redonda, longe de não ter sido vantajosa para a 

CSN, a aplicação dos recursos na própria localidade em que estava situada e não em Barra 

Mansa, possibilitavam projetos mais sistemáticos de urbanização, reduzindo os gastos que a 

empresa direcionava à cidade e os empregando na própria empresa, na produção.  

2.4. A Companhia e seu poder tutelar sobre atores e território 

A construção mútua de Volta Redonda e da CSN permeou a ideia de uma “utopia 

industrial”, em que se pretendia que a cidade fosse construída sem os males da transição de 

sociedades rurais para sociedades industriais, bem como que os problemas sociais intrínsecos 

ao processo fossem amenizados. Com este objetivo, recorreu-se ao poder coercitivo de um 

Estado autoritário, envolvido em uma ideologia de paternalismo (Morel, 1989), com 

investimentos em desenvolvimento econômico e social, como se narrará adiante. 

Na precisa colocação de Lopes, 

O projeto de Volta Redonda, porém, seria muito mais que uma 

simples unidade de produção industrial, figurando como uma espécie 

de estandarte-síntese do projeto nacional de Vargas. A Usina de Volta 

Redonda seria a maior unidade industrial do país, dotada de recursos 

tecnológicos dos mais avançados do mundo para o setor na época e 

gerenciada por uma empresa que nascia com vocação de modelo para 

o país. A usina representava a alavanca da modernização e da 

diversificação industrial no Brasil. Ao projeto de Volta Redonda 

seriam atribuídos códigos simbólicos, capazes de identificá-lo como 

síntese do que deveria ser o Brasil novo. Esses códigos estariam 

associados não só aos aspectos econômicos, industriais e tecnológicos 

do projeto, mas a um amplo conjunto de experiências que estavam 

sendo implementadas e que iam do social ao urbanístico (1993, p. 21). 
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Lima (2013) observa que para a constituição da cidade operária o Estado brasileiro se 

inspirou em princípios de engenharia espacial já empregados em outras cidades europeias e 

estadunidenses. Entre estes elementos, destaca-se a importação de elementos da patronagem 

na França no final do século XIX, por meio da qual se asseguravam concessões às demandas 

dos trabalhadores, transpondo relações típicas do campo para o cenário industrial; e em 

relação aos Estados Unidos, foi incorporado o paternalismo industrial, efetivado a partir da 

concessão de programas sociais, como educação e moradia, com a finalidade de estabilizar e 

controlar os trabalhadores qualificados. 

O arquiteto que projetou a criação da cidade operária foi Attílio Corrêa Lima, e em seu 

plano era nítido o controle que a empresa exercia sobre o território, sobre seus empregados, e 

sobre todos os habitantes da cidade que estava sendo estruturada. Havia diferenciação nas 

casas construídas, que eram distribuídas de acordo com a identidade de classe e a hierarquia 

que vigia na Siderúrgica, em que os diretores habitavam mansões em locais mais altos e os 

trabalhadores nos bairros operários, caracterizados por casas baixas e geminadas, que ficariam 

distantes 10 metros da rua, sem qualquer muro ou cerca nessa área. O bairro Conforto 

receberia o operariado; a Vila Santa Cecília, técnicos e engenheiros; e o Laranjal, os diretores 

e gerentes da empresa (Morel, 1989). 

 O moderno projeto de urbanismo foi consignado no Relatório da Comissão executiva 

do Plano Siderúrgico Nacional e veio ao papel desta forma: 
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Figura 3 – Plano geral da Usina e da cidade operária 

 

Fonte: Souza (1992). Plano geral da usina e da vila operária.  

Com efeito, desde sua criação, a cidade operária foi planejada para dar primazia à 

usina, a partir de um modelo monoindustrial, tratando-se de um “exemplo por excelência de 

uma visão extremamente hierárquica e autoritária de uma empresa, combinada à repressão e 

ao seu paternalismo” (Lima, 2011, p.6), em que toda cidade fica submissa à forma de atuação 
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da siderúrgica, e pensada para que funcionasse de acordo com seus interesses, o que incluía a 

estruturação de um mercado de trabalho que estivesse de acordo com suas necessidades.  

A importância da Siderúrgica em seu princípio foi, portanto, não apenas econômica, 

pois sua instalação era o símbolo da transformação do Brasil, da promessa da conquista da 

independência, social e econômica. O presidente Getúlio Vargas pretendia que a nova 

indústria fosse modelo e exemplo da implementação de políticas sociais para os trabalhadores, 

mas sem desconsiderar o fato que estava sendo constituído um mercado de trabalho voltado 

para os interesses da própria indústria, que moldou seus trabalhadores com as características 

necessárias para a inserção do país em uma nova dinâmica capitalista (Mangabeira, 1993). 

Essa tentativa de conformar a força de trabalho aos seus interesses é especialmente 

relevante à luz das premissas adotadas no primeiro capítulo. Como verifica Barbosa, 

Formar “mundos estáveis” (Fligstein, 2011), no interior do CSN, 

passava por construir do zero um mercado de trabalho externo e 

interno a ela. As diversas instituições que se inscrevem no território e 

na ideia de “família siderúrgica” irão procurar formar tal mercado. A 

formação e fixação dessa mão de obra era um dos elementos centrais 

da formação da cidade em seus anos iniciais (2017, p. 138). 

 

Macedo Soares, que se tornara diretor-técnico da Companhia no período de sua 

estruturação, compreendia que o grande problema que a empresa enfrentaria seria a mão de 

obra, sobretudo sua qualificação. Para ele, o grande problema do país, era a falta de formação 

do povo – definido como bisonho e semianalfabeto – de modo que, nessa condição, não 

conseguiriam construir o Brasil sonhado pelas elites, como lembra Morel (1989). Nesse 

contexto, a CSN teria uma “missão civilizatória, onde, através do trabalho e da educação, se 

criaria o verdadeiro ‘cidadão trabalhador” (Morel, 1989, p.27).  

Em entrevista concedida à Pimenta (1989) um trabalhador ligado ao movimento 

sindical de Volta Redonda antes de 1964 afirmara: 

com a construção da usina, houve um fluxo muito grande de pessoas 

vindas de todo o Brasil. Você as encontrava aqui, vindas de todos os 

pontos do território nacional mas, mais precisamente de Minas, desta 

parte aqui mais oriental de Minas Gerais, que fica mais do lado do 

mar. Então, toda esta população veio para cá em busca de 

oportunidade. Para ela – para muitos – Volta Redonda representava o 

Eldorado. Era a última passagem pela vida, última oportunidade, a 

última chance de alguém se realizar, de se fazer. [...] Algumas pessoas 

chegaram aqui praticamente pé-no-chão. Tiveram contato com a 

primeira nota de mil cruzeiros aqui, um trem pela primeira vez quando 

pegaram o trem de Minas para chegar em Volta Redonda. Outros 
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calçaram o 1º par de sapatos, de botas, aqui na usina, ou tiveram o 1º 

teto com banheiro, privada, todos os apetrechos de um lar comum, 

aqui em Volta Redonda. Então isso foi uma violência cultural muito 

grande para as pessoas. Você pega uma pessoa trabalhando na roça, de 

sol a sol, analfabeto. Aos poucos ele vai evoluindo, passa para 

ajudante de mecânico, mecânico...e termina como mestre geral, com 

todo status, carro na porta, televisão (Pimenta, 1989, p. 58). 

 

Os novos trabalhadores que chegavam para trabalhar na indústria eram muito pobres, e 

ao chegar passavam por um ritual de purificação para uma nova vida, que envolvia serem 

identificados, classificados, examinados e uniformizados, com “a intenção de marcar um 

corte com relação à vida anterior” (Souza, 1992, p. 26), superando o “atraso” e destinados ao 

“progresso”. Valores cristãos foram utilizados pela empresa para sua formação, e eles foram 

incentivados a acreditar e viver de acordo com as ideias de disciplina e dever de trabalhar. 

 O fornecimento de serviços sociais, como cuidados médicos, educação, lazer e cultura 

também foram encampados como formas de garantir o sucesso da cidade industrial que 

deveria ser exemplo para o Brasil e para o mundo. A própria Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), promulgada no contexto do Estado Novo, fazia parte deste projeto 

(Morel, 2001).  

O papel de qualificação foi transferido para a Escola Profissional, transformada em 

1955 na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), utilizada como meio de formação de mão 

de obra especializada para operar as máquinas da CSN, bem como forma de disciplinarização 

não somente para o ritmo do trabalho, mas também para a constituição de subjetividades. 

Para além da função exercida pela ETPC, a empresa também subvencionava estudos 

de filhos de empregados em escolas particulares neste contexto de criação de um mercado de 

trabalho para si: 

Por Resolução da Diretoria de 1957, a Companhia concederia três 

bolsas de estudo anuais para filhos de empregados que se dedicassem 

ao Curso de Engenharia, Química ou outra especialidade que se 

relacione com a indústria siderúrgica; os bolsistas ficariam obrigados 

de, ao termino do curso, prestarem serviço durante pelo menos quatro 

anos na empresa (Morel, 1989, p.221). 

 

 O poder tutelar da empresa também se materializou através da edição do decreto-lei 

n°4937, do ano de 1942, que ditava que as pessoas que trabalhavam para empresas 

consideradas de interesse militar, como a CSN, não poderiam sair do serviço, pois se o 

fizessem seriam consideradas desertoras, o que permitiu consolidar com segurança a base da 

mão de obra da Usina (Morel, 1992). 
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A tutela se estendia ao próprio Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Barra 

Mansa e Resende, criado em Barra Mansa em 1946 a partir da Associação dos Trabalhadores 

Metalúrgicos, este de 1941, que compunha, àquela época, o modelo que preconizava a 

subordinação à CSN. A Companhia e o Sindicato eram instituições “irmãs”, cujo “pai” era o 

governo (Morel, 1989). A entidade de classe inseria-se na perspectiva do sindicalismo 

corporativista, que combinava elementos de subordinação ao Ministério do Trabalho, 

burocratização e conciliação. Era dirigido pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que estava 

aliado à política de Vargas a partir de uma ótica assistencialista20. (Mangabeira, 1993, p. 75) 

Embora os trabalhadores não tenham assistido passivamente às ações da companhia, 

até pelo menos 1979 não houve reclamações organizadas, derivadas justamente do estilo de 

gestão paternalista da empresa, que coibia a realização de greves e de uma ação sindical 

contestatória. (Mangabeira, 1993, p. 66) 

Como se observa, a Companhia moldou aspectos não só físicos, mas também sociais, 

já que não havia ainda uma cidade efetivamente, mas sim um pequeno distrito em que pôde 

definir a estrutura urbana e social de modo mais amplo, visando à construção de um sistema 

social e industrial moderno, em que a grande maioria dos serviços públicos eram prestados 

não pela Prefeitura, mas pela própria empresa. Desde própria a gestão de aparelhos urbanos 

até mesmo a formação de trabalhadores em uma escola técnica própria, conduzem a 

compreensão da Companhia como uma instituição total21 (Morel, 1989), denotando uma 

espécie de enraizamento mútuo muito marcante nesta primeira fase. 

Morel (1987) ainda mobiliza a expressão “família siderúrgica” para explicar estes 

fenômenos, termo que já era usado pela própria administração da Companhia para designar os 

laços entre trabalhadores e empresa, laços estes que permeiam as relações domésticas pelo 

trabalho, e o trabalho pelas relações domésticas. A ideia, portanto, é que Volta Redonda se 

constituiu de modo híbrido, sendo que o poder tutelar foi o alicerce do empreendimento 

político, econômico e ideológico. Por exemplo, oferecer benefícios sociais a trabalhadores era 

parte da ideia vigente no Estado Novo da construção desta “família”: uma comunidade que 

                                                             
20 Cabe destacar que, durante a ditadura militar, até o aparecimento do grupo de “oposição sindical” em 1979, o 

regime de gestão sindical do Sindicato dos Metalúrgicos tinha como sua mais proeminente liderança a figura de 

Lustosa, que dirigiu a entidade de classe de 1973 a 1980. Mangabeira define sua gestão como tipicamente 

burocrática, assistencialista, distanciado das bases, e envolto na proteção garantida pelo imposto sindical 

compulsório (1993, p. 77). 
21 Uma instituição total é compreendida como “um local de residência e trabalho onde um grande número de 

indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 

levam uma vida fechada e formalmente administrada” (Goffman, 1974, p.11). 
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coopera entre si. O Estado aparece, então, como um benfeitor, que cuida daqueles que estão 

sob sua proteção (Morel, 1989). Com a construção dos laços entre companhia e os 

funcionários; para muitos destes, de acordo com Morel, “a formação de uma identidade 

profissional foi concomitante à sua trajetória na empresa, contribuindo para reforçar os 

laços entre a história pessoal e a Companhia” (1992, p.303).  

A CSN procurava impor essa ideologia sobre o território, de modo que criasse 

dependência dos trabalhadores em relação à empresa, que necessitavam sempre dos recursos 

oferecidos pela Companhia. Como observa Pimenta, até os valores interiorizados são os da 

empresa. Trata-se de uma construção da própria subjetividade, mas cujas bases são materiais:  

Todo este quadro reflete a posição – e posição hegemônica – da 

empresa em todos os momentos da vida cotidiana do seu empregado. 

Ela detém a propriedade dos meios de produção e dos equipamentos 

urbanos. Ela é dona de casa, do clube, da escola, dos postos de 

abastecimento, da água, da luz. Etc., mantendo o controle político, 

cultural, social e econômico da cidade. Legisla sobre a fábrica e sobre 

o espaço urbano. Tem sob seu domínio um corpo policial próprio que 

não está circunscrito à Usina, mas abrange a esfera urbana (1989, p. 

85). 

 

Decorre das condições apresentadas que, naquele território, se constituiu uma 

verdadeira company-town, criando uma série de limitações estruturais engendradas a partir do 

poder da CSN sobre a política local e inclusive a ação dos sindicatos, conformando a indústria 

e o mercado locais aos seus interesses. (Lima, 2013). A categoria em questão define 

cidades ou regiões controladas por uma empresa, na dupla 

perspectiva, ou seja, de um lado, suprir, com razoável grau de 

garantia, as necessidades de força de trabalho, fixada com o 

fornecimento de moradia, e, por outro, estender o domínio da empresa 

ao âmbito privado dos trabalhadores, por meio de vários mecanismos 

de disciplinamento (Graciolli, 2009, p.26). 

 

2.5. A noção de centro-radial e Volta Redonda 

Outra categoria apontada por Lima (2010) que ajuda a compreender esta relação se dá 

com base no constructo teórico de Markusen (1995), elaborado no bojo dos estudos da 

geografia econômica sobre a evolução e o desenvolvimento econômico em regiões a partir de 

empresas agrupadas em redes. A autora cunha a noção de distrito centro-radial; este contém 

em si uma grande empresa (uma “instituição âncora”) verticalmente integrada que conecta à 

região um grande número de empresas de médio e pequeno porte que lhe fornecem bens e 
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serviços, moldando o espaço. Com isso, torna-se compulsória a criação de muitos laços de 

cooperação entre empresas, apesar de não somente dentro do território específico. 

O núcleo duro da economia em centros-radiais varia a depender das posições nos 

mercados nacional e internacional. Numa região assim caracterizada, a cultura se constitui 

com relação íntima com o território, que na hipótese é a siderurgia. Em Volta Redonda, 

muitos fornecedores se desenvolveram na região, alguns criados pela própria Companhia. 

Também se percebe que há pouca renovação nas empresas-chave que atuam no 

território. Por isso, as perspectivas de desenvolvimento a longo prazo são dependentes das 

estratégias das firmas-chave, quando não há uma verdadeira política que permita uma 

renovação da vocação no território. Na maioria destes territórios, conforme Markusen 

(ibidem), o papel do governo local de regulação costuma estar subordinado às estratégias das 

instituições-âncora. Nesse território em que estas empresas estão enraizadas o poder 

corporativo é o que prepondera. 

Fica evidente que, com a caracterização da morfologia do espaço no Município, a 

Companhia disciplinou o território e restringiu as possibilidades de um desenvolvimento que 

não fosse vinculado à atividade siderúrgica, que até então era a atividade principal do grupo 

CSN. A paisagem urbana e industrial de Volta Redonda é em larga medida constituída e 

reconfigurada a partir das mudanças (Lima, 2013). 

Em relação ao território, a CSN efetivou um relacionamento extremamente enraizado 

com a cidade, condicionando a formação de um tipo de trabalhador, organizando um mercado 

de trabalho, agindo como uma instituição pública, inclusive no que diz respeito à prestação de 

serviços públicos e na efetivação de políticas de infraestrutura.  

Barbosa sintetiza parte dos argumentos apresentados até então neste capítulo: 

Ao estudar a CSN e Volta Redonda, a dimensão territorial ganha 

maior relevância para compreender a construção desse mercado. A 

produção de um mercado de trabalho local, atraindo trabalhadores de 

todas as partes do Brasil até a consolidação desse mercado fez parte 

das estratégias da empresa estatal e dos diversos governos desde a 

década de 1940. A construção de Volta Redonda como “company 

town”, controlando diretamente os meios de reprodução dos 

trabalhadores, ao mesmo tempo em que aparece como uma empresa 

“doadora”, produziu relações de solidariedade e conflitos (Barbosa, 

2017, p. 139). 
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2.6. A inauguração da Usina e uma síntese de sua expansão 

Efetivado com sucesso o plano A, a Usina foi inaugurada em 12 de outubro de 1946 

na presença do presidente Eurico Dutra, e não mais Vargas, deposto com o final do Estado 

Novo; embora a Companhia já estivesse produzindo na aciaria e nos altos-fornos, a laminação 

somente se iniciou em 1947, com capacidade produtiva de 270.000 toneladas de aço, 

superando os níveis de produção europeia da época e já respondendo por mais da metade da 

produção nacional no segundo ano após a inauguração.  

A Companhia passou por três programas de expansão de sua capacidade produtiva, 

resultado das exigências crescentes do parque industrial brasileiro, que estava absorvendo 

cada vez mais matérias-primas e produtos siderúrgicos. Ao todo, estes programas elevaram a 

capacidade instalada de produção para 4,5 milhões de toneladas/ano. Nesse período, o que 

caracterizava o programa de desenvolvimento a longo prazo da CSN eram três itens de caráter 

geral: (i) nacionalização; (ii) aperfeiçoamento sistemático do pessoal; (iii) atualização da 

administração (Sherwood, 1966, p. 16). 

 O plano B (1951-1956) permitiu a construção do alto-forno n° 2, bem como de 21 

fornos da coqueria; além disso, ampliou a capacidade produtiva de aço e da Usina 

Termelétrica de Capivari, tudo com vistas a dar conta de suprir a crescente demanda do 

mercado interno. Para concretizar o planejado, foi realizado empréstimo novamente com 

Eximbank, nas mesmas condições anteriores, e recursos obtidos nacionalmente com o 

aumento do capital social. 

Já o plano C (1956-1961), além de ter permitido ainda maior expansão da capacidade 

produtiva, instalou uma usina de sínter (Lima, 2013). Estes planos já vinham sendo 

concebidos desde a época de construção da empresa, e tiveram como consequência 

loteamentos em massa devido à atração de trabalhadores para as obras.  

O plano D, que se iniciou no começo da década de 70, marcou um rompimento com a 

exclusividade de uso da tecnologia estadunidense, sendo que as comissões técnicas da 

companhia encarregadas de executá-lo foram para Alemanha, Japão e Holanda para auferir 

subsídio técnico. Este plano também foi responsável pela intensificação das terceirizações, 

não somente para realização das obras de expansão, como também para áreas como limpeza, 

segurança e manutenção. No mesmo ritmo, foram aplicadas novas teorias da área da 

administração com a finalidade de aumentar a produtividade, o que realizou um rearranjo na 

composição da força de trabalho na siderúrgica.  
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A execução foi realizada em três etapas: a primeira buscou atingir a capacidade 

produtiva de 1,7 milhões de toneladas/ano de lingotes de aço e foi realizada no período de 

1968 a 1976. A segunda etapa iniciou-se logo após e teve como objetivo a construção do alto-

forno n° 3. De 1978 a 1988 foi realizada a terceira etapa, na qual houve a modernização da 

Usina, bem como a substituição de equipamento e instalação de mecanismos de controle de 

poluição (Lima, 2010). 

Em 1972, ainda durante a realização da primeira etapa do Plano D, a Companhia 

contratou a consultoria da empresa internacional Arthur D. Little, para que oferecesse parecer 

acerca da gestão da empresa. Como resultado, a firma de consultoria orientou que a CSN 

eliminasse as práticas clientelistas e adotasse formas de avaliação de resultados mais 

eficientes, de modo que deixassem de lado os critérios de antiguidade e valorizassem mais o 

mérito. É nesse sentido que propuseram a demissão em massa de empregados idosos (Morel, 

1989). Os anos de 1970, por consequência, são marcados por uma intensa renovação do 

quadro de trabalhadores, com grande demissão de funcionários até então estáveis, seguindo os 

critérios de eficiência determinados pelo decreto-lei n° 200/1967 (Pessanha e Morel, 1991). O 

plano D também introduziu medidas de flexibilização (1985-1987) voltadas à reestruturação 

da organização do trabalho na Companhia. Em sua terceira fase, os trabalhadores foram 

introduzidos a máquinas e novas tecnologias, além de impelidos ao trabalho em equipes 

chefiadas por líderes (Mangabeira, 1993). 

Como se observa, em breve síntese, as principais decisões e estratégias que são 

efetivadas corporativamente são elaboradas pelo Estado: a estratégia de gestão de trabalho da 

empresa se baseava no paternalismo e no controle sobre os trabalhadores e sobre o sindicato 

dos metalúrgicos; sua estratégia financeira era voltada menos à aquisição do valor para si que 

sua dispersão na rede privada; sua estratégia de mercado era voltada ao mercado interno, 

subsidiando a industrialização do país enquanto uma política de Estado; sua estratégia de 

investimento foi resumida pelos seus planos de expansão, também voltada ao 

desenvolvimento do mercado nacional.  

2.7. A ascensão neoliberal e o caminho para a privatização 

Nos anos 70 ocorreu um conjunto de transformações na sociedade capitalista, 

envolvendo uma crise no modelo fordista-keynesiano. Essa crise derivou da queda da taxa de 

lucro e da incapacidade do modelo em responder à crescente retração do consumo e à 

hipertrofia da esfera financeira. O estopim de tudo foi a crise do petróleo, que decretou o fim 
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de uma era ao redefinir o papel do Estado, que não mais deveria buscar medidas almejando o 

pleno emprego, efetivar políticas públicas em direitos sociais e realizar proteção dos direitos 

trabalhistas, o que solapou “certezas, consolidadas havia pelo menos cinquenta anos, em 

termos da importância do papel do Estado na economia e da necessidade de processos 

regulatórios para manter a proteção social” (Ramalho e Santana, 2003, p. 12). 

O modelo que veio a se tornar hegemônico – o neoliberal – tinha como premissas que 

se deixasse a “realidade natural do mercado” agir por si, pois isso conduziria à estabilidade e 

ao crescimento, ao contrário de intervenções governamentais, que atrapalhariam e 

desregulariam esse curso, que é espontâneo. Os gastos públicos seriam, em si, sempre 

negativos. Uma consequência inexorável dessas premissas foi o esvaziamento do Estado e a 

privatização de um número cada vez maior de suas funções. As empresas públicas eram 

caracterizadas pelos defensores da ideologia como ineficientes, óbices à liberalização 

econômica e muito onerosas (Navarro, 1998). 

Empiricamente observou-se não uma abstenção do Estado na economia, mas sim uma 

alteração na natureza de sua atuação, em que os governos assumem a defesa exclusiva das 

pautas mercadológicas, omitindo-se na materialização dos direitos sociais (ibidem). 

Nesse sentido, as tarefas assumidas pelo intervencionista Welfare State, como a 

regulação do mercado de trabalho e a seguridade social, foram abandonadas e substituídas por 

aquelas visando flexibilizar garantias trabalhistas e conter a ação sindical, operar cortes dos 

gastos públicos e sociais, reduzir impostos sobre a renda e efetivar uma desregulamentação 

financeira.  

O mantra de não dever intervir no comércio internacional e nos mercados financeiros 

assegurou uma maior flutuação do capital e um maior investimento internacional, o que 

reorganizou o capital em redes interempresariais, criou formas de gestão e de controle e 

estimulou o crescimento das RPGs (Levy e Palpacuer, 2017). Com a descentralização das 

operações, ocorreu uma fragmentação e dispersão das esferas de produção, o que permitiu, 

também na rede de produção mínero-siderúrgica, o fluxo de capitais internacionais e novos 

investimentos estrangeiros, e causou o enfraquecimento do poder de negociação dos 

trabalhadores. 

O neoliberalismo gerou muitas transformações na esfera produtiva, como pontua 

Santana em um esforço de síntese: 
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1) em um cenário crescentemente globalizado, de abertura de 

mercados e de forte competição internacional, as unidades produtivas 

de grande porte ficam mais “enxutas” e aumentam a produtividade; 

2) a atividade produtiva passa a exigir trabalhadores 

polivalentes/flexíveis que, de posse de ferramentas flexíveis, teriam 

como resultado de seu trabalho um produto flexível; 

3)  a parcela do trabalho fora do “foco” principal da empresa passa a 

ser subcontratada de outras empresas (ou terceirizada); 

4) o setor industrial perde volume frente ao setor de serviços e a 

flexibilização das atividades produtivas leva também a um aumento da 

precarização nos contratos de trabalho; 

5) na esfera sociopolítica, os sindicatos passam a lutar para se 

desvencilhar de uma realidade marcada pelo grande porte, pela 

exterioridade às empresas, pela rigidez e pelo enfrentamento direto, 

que os estava levando a uma diminuição na sindicalização e a uma 

dificuldade de competir em velocidade e adequação aos impasses 

trazidos pela nova realidade. Junte-se a isso o desemprego e a 

informalização que corroem grandemente o poder de agenciamento 

das instituições sindicais (Santana, 2005, p.3). 

Os efeitos destas mudanças ocorreram mais tardiamente nos países periféricos, e 

especificamente na CSN implicou mudanças na concepção de controle, de políticas de 

flexibilização e de terceirização, com descentralização territorial e investimentos além 

daqueles no setor siderúrgico (Ramalho et. al., 2013). 

2.8. A privatização da CSN 

Concomitante ao início do plano D, a CSN mergulhou em um processo de crise de 

rentabilidade que se agravaria até os anos 90, que segundo Lima (2013) foi resultado de 

decisões equivocadas do governo, inflação, redução de investimentos públicos e privado. 

Durante os anos 80 e 90, houve uma conjuntura de recessão do mercado de aço, em que, a 

título de ilustração, o preço do produto caiu de 25 a 30% (World Bank, 1992), e como se trata 

de uma demanda derivada, as baixas taxas de crescimento dos países aliadas a um excesso de 

capacidade produtiva, impactaram significativamente sobre o setor e a Companhia. 

Após oito anos com prejuízo médio de US$ 314 milhões por ano, e um passivo 

aumentando exponencialmente, no relatório de demonstrações financeiras padronizadas do 

ano de 1990 a administração confirma algumas causas já acima apontadas que prejudicavam a 

empresa: 

a CSN fora equivocadamente utilizada pelo governo anterior como 

instrumento para ajudar a controlar o comportamento dos índices de 

inflação, preocupada com tudo, menos com a sua sobrevivência. 
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Assim, ela passou a ter reduzida geração própria de caixa, a ponto de 

não poder arcar, inclusive, com o pagamento em dia da folha de 

pessoal e dos compromissos com seus fornecedores (CSN, 1990, p. 1). 

 

Lima (2010) observa que as transformações operadas na CSN se subsumiram ao 

contexto de consolidação neoliberal, frisando mais em específico que: 

as transformações que estavam em curso na CSN acompanhavam um 

processo delineado desde a década de 1970 nos países de economia 

central com a adoção de métodos flexíveis de produção, com a 

transição de formas de produção características de um modelo de 

acumulação monopolista tido como já superado para outras, 

incorporando muito mais a ênfase na competitividade e na qualidade 

com a valorização das inovações tecnológicas e de novos mecanismos 

de gestão da força de trabalho, e um aumento dos índices de 

produtividade com impactos sentidos direta e negativamente nas 

relações de trabalho e nas instituições de defesa dos trabalhadores 

(Lima, 2010, p. 104). 

 

Nesse quadro de crise, o governo adotou esta retórica neoliberal, que compeliu a 

gerência da empresa a buscar o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos 

produtos. Em 1990, o engenheiro Roberto Procópio Lima Netto assumira a presidência da 

Companhia para realizar o “saneamento financeiro” da empresa e conformá-la à privatização, 

que se concretizaria com a demissão de 4 mil empregados diretos e 2 mil de prestadoras de 

serviços, além da venda da Fábrica de Estruturas Metálicas (FEM).   

Em 1992, o Banco Mundial realizou prognósticos sobre as perspectivas de 

privatização da CSN, e consignou o seguinte: 

A privatização é bem recebida pela nova gerência, que a considera 

uma prioridade. Ela está tentando preparar a Companhia para a venda 

por meio da maximização da rentabilidade através da reestruturação 

de débito, redução de custos, aumento da qualidade e novas políticas 

de marketing. Para atingir esse objetivo, a nova gerência 

comprometeu-se com o governo, definindo metas monitoradas pelo 

Departamento Nacional de Minas e Metalurgia. Até o momento, esses 

objetivos foram atingidos. A gerência atual está reestruturando 

vigorosamente a Companhia: cortou 6.000 postos de trabalho em um 

período de doze meses, terminando em 1991; junto com o BNDES, 

reestruturou cerca de metade da dívida da Companhia (World Bank, 

1992, p. 76). 

 

Lima (2010), referenciando livro publicado pelo engenheiro Lima Netto em 1993, 

demonstra que este, então presidente da Siderúrgica, defendeu abertamente sua privatização, 

causando polêmica entre os trabalhadores. Também compreendia que havia, por parte 
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daqueles que compunham o Governo Federal à época, um empenho em desestabilizar a então 

estatal, que já se encontrava com dívidas crescentes, que se tornariam insustentáveis. Apesar 

de ter sido este o estopim, há muito se falava em privatização da empresa, o que levou a 

grandes greves gerais realizadas pelos trabalhadores, contando com o apoio de grande parte 

da população volta-redondense, que mesmo assim não conseguiram impedir a alienação da 

empresa. 

Com isso, em 1993, a CSN foi privatizada como parte do Plano Nacional de 

Desestatização (Lei nº 8.031/90), que constituía elemento fundamental da ideia de 

Estabilização Econômica de Collor, e desmantelava o Setor Produtivo Estatal (SPE), 

transferindo para a iniciativa privada os setores que o Estado desenvolveu ou contribuiu para 

expandir.  

Na análise anteriormente realizada pelo Banco Mundial, a CSN representava 

“potencialmente, a mais interessante de todas as estatais do setor siderúrgico: é competitiva, 

moderna e tem o melhor produto” (World Bank, 1992, p. 76) e que, além disso, “possui uma 

grande parcela do mercado interno, o que deve atrair compradores interessados nas 

perspectivas de longo prazo desse grande mercado. Tem suas próprias fontes de minério de 

ferro de boa qualidade” (ibidem). 

Em seu leilão, ainda, foram incluídos ativos como hospital, escolas e clubes 

administrados pela Companhia até então (Lima, 2013). A empresa foi arrematada por um 

consórcio de investidores formado pelos grupos empresariais privados Vicunha, do setor 

têxtil, e Bamerindus, do bancário, e pela então estatal Vale do Rio Doce. Entretanto, 

sem a reavaliação sugerida por Sebastião Faria [então Presidente da 

CSN], e por cerca de US$ 1,68 bilhões de dólares, 95% do valor total 

pagos em “moeda podre”, isto é, títulos antigos da dívida pública 

emitidos pelo governo e possíveis de serem comprados por até 50% de 

seu valor. Sob esse cálculo, conclui-se que ela foi vendida por US$ 

800 milhões, com apenas US$ 40 milhões pagos em moeda viva e 

tendo o governo jogado a favor, aumentando o preço do aço produzido 

pelas empresas que seriam privatizadas em até 300% (Lima, 2010, p. 

140). 

 

 O governo brasileiro, portanto, vendeu a participação de 91% que possuía, 

desvinculando o controle da Companhia de estratégias produtivas meramente estatais. O 

quadro acionário inicial foi o seguinte: grupo Docenave (9,4%), Bamerindus (9,1%), 
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Bradesco (7,7%), Grupo Vicunha (9,2%) e Clube de Investimentos (11,9%) com outros 

bancos (18,8%) e alguns fundos de pensão (2,7%)22. 

Uma das estratégias tomadas imediatamente (1994-2002) pela CSN foi tentar 

modernizá-la em aspectos técnicos e gerenciais, integrando setores, adquirindo novas 

tecnologias e consolidando um programa de controle total da qualidade (TQC), que se iniciara 

em 1990 (Mangabeira, 1995). 

A privatização da empresa teve ainda como consequência a demissão em massa 

trabalhadores, como já mencionado. Conforme Dulci (2008, p.76), em decorrência da 

reestruturação na empresa, houve uma queda de 13% no número de trabalhadores de 1996 

para 1997, sendo que não houve praticamente geração de empregos formais até 2004. Hoje 

em dia o grupo possui mais de 20 mil funcionários, dos quais 16 a 17 mil estabelecidos 

diretamente em Volta Redonda, sendo que destes aproximadamente 10 mil nos negócios 

siderúrgicos.  

Em 1997, foram tomadas medidas visando tornar o sistema administrativo da empresa 

mais eficiente, o que influenciou diretamente no relacionamento com a cidade. Consolidou-se 

um planejamento estratégico que tinha como premissa uma mentalidade de negócios, de 

custos e de gerenciamento em contrapartida à mentalidade industrial, típica da fase pré-

privatização (Lima, 2010, p. 143). Com isso, a Companhia desintegrou o polo metal-

mecânico regional, que mantinha pequenas e médias empresas fornecedoras de produtos e 

serviços, gerando insatisfação social (Lima, 2018). 

2.9. Contestação do poder coletivo à CSN 

Como frisado no capítulo 1, as redes de produção são também arenas políticas de 

contestação às ações econômicas de captura e dispersão do valor, nas quais movimentos 

sociais, sindicatos etc. se engajam, competindo por influência para moldar estruturas e 

padrões de governança, atitudes dos consumidores e mecanismos de preços (Levy e 

Palpacuer, 2017). 

As medidas adotadas pela Companhia buscando a maximização de seus lucros, 

“heranças da privatização”, repercutiram de modo negativo sobre a comunidade local e 

aprofundaram o afastamento da empresa em relação ao município (Lima, 2010) 23. Entre as 

                                                             
22 Hoje, o grupo Vicunha, do qual Benjamin Steinbruch é CEO, possui 48,97% do capital social total da CSN, 

sendo o grupo controlador. 
23 Nos prognósticos do banco mundial já referenciados, produzidos um ano antes da privatização, estes 
problemas já haviam sido em certa medida cogitados: “Problemas com os trabalhadores na CSN são 



58 

 

 

ações corporativas em questão, foram mais marcantes o aprofundamento do programa de 

enxugamento de mão-de-obra através da destruição de milhares de postos, o desamparo em 

relação a medidas de desenvolvimento regional, a minimização da importância da UPV e o 

aumento do investimento na mineração no negócio da Companhia foram relevantes nas razões 

que levaram à contestação pelo poder coletivo enraizado no território. 

A contestação aqui é entendida como tentativas de desafiar, reestruturar ou estabilizar 

um regime de valor. Através dela, configurações de valor econômico, valores culturais e de 

governança mudam ou se estabilizam (Levy e Palpacuer, 2017). 

Houve, portanto, um quadro nesse sentido, que gestou condições para uma crise de 

contestação social em Volta Redonda a partir do exercício do poder coletivo, que embora 

remonte à década de 80, foi se tornando maior após a privatização, quando alguns atores 

uniram-se de modo mais horizontal, como o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense 

(SMSF), a Igreja Católica e movimentos sociais, e passaram a questionar as ações da 

Companhia (Lima, 2010, p. 207). 

Mesmo a postura do poder público municipal, historicamente caracterizada pela 

subserviência à Companhia, foi alterada durante o governo de Antônio Francisco Neto24, que 

se iniciou em 1997 e acabou perdurando por uma verdadeira era (com mandatos que 

compreendem os períodos de 1997-2005 e 2009-2017). Ele elegeu uma política de confronto 

em relação à Companhia25, evitando a conciliação. Nas palavras de Márcio Lins26, desde a 

perspectiva da direção da empresa: “o movimento político [durante o período Neto] começou 

com aquele negócio de querer culpar a CSN, para jogar contra ela tudo que acontecia”. 

De toda maneira, a CSN, embora tenha encontrado resistências como estas, manteve 

seu poder corporativo no sentido de influenciar na vida política e social no território em que 

se encontra enraizada. Tal influência, conforme observa Lima27, acontece inclusive com a 

                                                                                                                                                                                              
potencialmente difíceis devido à dependência da company town em relação à CSN na geração de empregos e à 

falta de outras oportunidades no mercado próximo” (World Bank, 1992, p. 76). 
24 Primeiro prefeito nascido em Volta Redonda, Neto foi por três vezes deputado estadual. Depois disso, em sua 

segunda candidatura para chefiar o executivo municipal, foi eleito pela coligação PT-PSL-PSB-PSD, com apoio 

dos empresários e comerciantes locais. Sua figura é fortemente vinculada à Associação Comercial Industrial e 

Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR), à Câmara  dos Dirigentes Logistas (CDL) e ao Volta Redonda 

Futebol Clube (Lima, 2010, p. 129), 
25 Sobre o exercício do poder coletivo por segmentos como o movimento sindical, popular e o empresariado no 

pós-privatização e suas estratégias de resistência, a tese de Lima (2010) é um estudo do tema.  
26 Entrevistado cuja apresentação foi realizada na introdução. 
27 Lima (2018) critica a concepção de Mangabeira (1993) e de outros autores que defendem que no final da 
década de 60 a condição de company town teria acabado. As consequências da permanência dessa condição, 
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permanência, hodiernamente, de um status de company town, de modo que “aspectos 

fundamentais, como a imersão dos conflitos sociais na lógica espacial e a permanente 

submissão dos setores (poder público e o empresariado) à visão de mundo da Companhia, 

explicam o enraizamento da sua dominação do território” (Lima, 2013, p.60). 

Ao mesmo tempo em que estes processos ocorreram a nível local, consolidou-se um 

processo de reestruturação global do setor siderúrgico,28 que teve como características 

principais a internacionalização das empresas do setor, que passaram, a partir de fusões e 

aquisições, a constituir corporações transnacionais, quebrando o paradigma da primazia das 

indústrias baseadas nacionalmente.  

Com o setor siderúrgico organizado agora de forma global, as atividades econômicas 

da cadeia de produção do aço foram desintegradas e distribuídas em diversos países, 

obedecendo, via de regra, a uma fragmentação territorial entre a “produção quente” nos países 

em que há extração de minério e a “produção fria” nos grandes mercados consumidores finais 

de aço. Há, também, uma mudança no panorama da divisão internacional do trabalho em 

relação à produção de aço, uma vez que os países asiáticos ingressam no setor de maneira 

eficiente, fomentados por projetos nacionais de desenvolvimento com pesados investimentos 

em infraestrutura (Poso, 2007).  

Esta mudança de paradigma é acompanhada pela desestatização e pela vetorização do 

poder corporativo promovido pelos fluxos de capital internacional, como ocorreu no caso 

brasileiro, e os Estados nacionais deixam de intervir direta e proativamente, embora haja a 

permanência de sua importância e do território nas relações corporativas, a partir da promoção 

de políticas de crédito e tributos.  

No Brasil, mais especificamente em relação à CSN, o desmantelamento de grande 

parte das políticas públicas acima apresentadas que historicamente contextualizaram o 

desenvolvimento do setor siderúrgico, conjugado com as privatizações, fizeram surgir um 

novo e distinto padrão de desempenho do setor. Na transição entre os anos 80 e 90, foram 

feitas uma série de mudanças fundamentais na orientação das políticas públicas que alteraram 

radicalmente o contexto operacional do setor, marcado por um processo acelerado de 

                                                                                                                                                                                              
como defende Lima e com a qual se concorda nesta dissertação, tem repercussão sobre a forma como a CSN 

interage com o território. 
28 O processo de concentração do mercado deriva do maior poder de barganha que as empresas passam a ter, pois 

podem acionar as redes também das empresas que adquiriram ou com as quais se fundiram. Ou seja, já há 

clientes e fornecedores que têm uma relação mais consolidada com a empresa que passa a fazer parte da outra. 

Isso possibilita também uma maior verticalização de atividades e menor dependência da aquisição de matéria-
prima. 
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liberalização e desregulamentação.  Assim, são exemplos emblemáticos o fim do controle de 

preços de produtos siderúrgicos pelo governo e das restrições à importação e exportação 

(World Bank, 1992).  

A partir desses marcos neoliberais e da privatização, as formas de gestão da CSN 

foram transformadas. Como se busca apresentar no próximo capítulo, a empresa entendeu que 

seria a conjuntura ideal para buscar a internacionalização em mercados em que o aço é 

produzido a um alto custo, formando uma “holding global” de empresas de diversas áreas da 

cadeia mínero-siderúrgica e aprimorando seu esquema mina-ferrovia-porto.  
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3. Análise das estratégias do grupo CSN no pós-privatização 

Após haver apresentado no capítulo inicial os marcos teóricos que norteiam o 

trabalho, incluindo a noção de estratégia como marco constitutivo das redes de 

produção globais (Santos, 2011), e ainda no segundo haver realizado uma reconstituição 

histórica dos principais processos que envolvem as estratégias e a trajetória da 

Companhia Siderúrgica Nacional e que condicionam o desenvolvimento e a elaboração 

de suas decisões, através deste capítulo pretende-se analisar as principais estratégias do 

grupo no período que sucede sua privatização.  

Yeung e Coe (2015) mencionam três desafios contemporâneos aos quais as 

empresas líderes globais e seus fornecedores são confrontados na RPG, que 

condicionam a elaboração de estratégias das multinacionais e corporações como um 

todo. Em primeiro lugar, para sustentar ou promover suas posições competitivas, faz-se 

necessário otimizar os índices de custo-capacidade de maneiras que reduzir custos com 

o tempo e aprimorar recursos específicos da empresa. Em segundo lugar, independente 

do aspecto de custo de transação, players globais e seus parceiros de rede devem 

desenvolver continuamente novos mercados para seus produtos e serviços, seja em 

economias avançadas ou em economias emergentes. Terceiro, as pressões exercidas por 

estratégias financeiras, que envolvem os prazos de retornos para os acionistas, a 

reestruturação da empresa e suas dívidas. Os autores chamam atenção a esse processo 

de escolha de estratégias financeiras das empresas e que tais escolhas têm impactos 

profundos na organização corporativa e nas redes de produção globais.  

As estratégias a seguir apresentadas podem ser lidas tendo estes apontamentos 

de Yeung e Coe em conta, e o sucesso ou não em sua efetivação pode propiciar 

elementos que ajudem a formar o entendimento de como a empresa está posicionada em 

relação a RPG. Estas estratégias, no caso da CSN, envolvem principalmente 

diversificação, integração e internacionalização.  

Dois casos específicos serão analisados apartadamente, pela sua relevância e 

potencial analítico: o caso da mineração, inserido na tendência do grupo à 

diversificação, criando um impasse sobre a mudança ou não de core business do grupo; 

e o caso da criação da Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura, que é uma 

espécie de integração e experimentação no setor de serviços. 
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Como o trabalho não pretende se debruçar no aspecto de custos de transação, 

embora tampouco ignore esta faceta fundamental, busca-se denotar aspectos sociais e 

outros agentes que influenciaram nas tomadas de decisões, mobilizando as categorias da 

Nova Sociologia Econômica.  

3.1. Desafios e ambições estratégicas envolvendo a CSN na conjuntura 

global 

Nas últimas décadas, realizar um alto volume de investimentos se tornou 

imperioso em um contexto de competitividade entre empresas globais. No caso de rede 

de produção siderúrgica, isso ocorre porque exige uma produção de aço em grande 

escala, um alto investimento inicial, a concentração de ativos estratégicos de muito 

valor, aprimoramento tecnológico, redução de danos ambientais, entre outros fatores. 

Isso limita do ponto de vista econômico a entrada de novas empresas desafiantes no 

mercado, já que se torna necessário mobilizar de antemão uma relevante quantidade de 

poder corporativo e também possuir um fluxo grande de capital (Wilson, 2011). 

Tal tarefa só se materializa se as empresas tiverem a capacidade e a 

possibilidade de efetivar cruzamento de capitais internacionais, realização de fusões e 

outras formas de cooperação envolvendo acordos e alianças, isto é, criar elos nas suas 

redes a fim de ampliá-las ou excluir outros atores concorrentes, o que não é tarefa 

simples, como atestarão as experiências da CSN adiante narradas. Então, o sucesso ou 

não em se tornar uma empresa líder na rede não só depende de uma “administração” de 

sucesso ou de um produto de qualidade com baixo custo, mas sobretudo do manejo de 

poderes (como o institucional, por exemplo) nos locais onde as empresas estão 

enraizadas, bem como a ativação de relacionamentos dentro das redes para gerar 

cooperação. 

A indústria siderúrgica é uma rede dirigida por produtores, e a sua lógica 

produtiva está, em grande parte, dentro de si mesma. Os principais players do setor são 

empresas públicas ou multinacionais, que se encontram fragmentadas geograficamente, 

já que, por ser uma questão estratégica para o desenvolvimento nacional, foi objeto de 

forte investimento estatal durante o século XX (Santos, 2010, p. 75). 

Ainda segundo o autor, “o período de globalização em que a indústria e o 

mercado siderúrgicos ingressaram anuncia um novo padrão de concentração” (Santos, 
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2010, p. 76), e esse movimento é devido à expansão da produção chinesa que agora dita, 

inclusive, os preços dos produtos.  

A grande ambição da CSN no contexto da globalização do setor era se tornar um 

global player, isto é, uma empresa líder na rede de produção siderúrgica a nível 

mundial. No Brasil, dentre as 14 empresas siderúrgicas, a CSN, juntamente com a 

Gerdau e a Usiminas, detêm as maiores fatias do mercado, apresentando a CSN uma 

boa taxa de “lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”. 

Para ingressar no mercado internacional, a empresa optou por antes integrar 

verticalmente as atividades das cadeias de produção industrial, reduzindo o custo de 

produção ao mínimo possível para ter vantagem em relação ao aço produzido em outros 

países, o que foi propiciado por alguns fatores-chave. 

Entre tais fatores-chave, são considerados importantes para as empresas na rede 

de produção que envolve a cadeia produtiva do aço: a) baixo custo e a qualidade do 

minério de ferro; b) a eficiência logística e de comercialização, sintetizada no esquema 

mina ferrovia-porto; c) disponibilidade de energia elétrica; d) mão-de-obra qualificada; 

e) investimentos tecnológicos;29 f) escala de produção e possibilidade de acessar outros 

mercados (Crosseti e Fernandes, 2005). 

Entretanto, os aspectos que serão adiante analisados inseridos nas estratégias da 

CSN não são obtidos puramente através de transações econômicas e práticas gerenciais, 

mas também por meio de fatores sociais que costumam ser ignorados em análises da 

economia e da administração. 

3.2. Duas estratégias que se constituem mutuamente: integração e 

diversificação 

Primeiramente, serão apresentadas duas estratégias de investimento do pós-

privatização. As estratégias de investimento, na definição de Ramalho e Santos, 

“enfocam normativamente as opções disponíveis para a ampliação das escalas 

                                                             
29 Ao mesmo tempo que a CSN se integrou e diversificou, efetivou uma estratégia tecnológica que 

perpassou por buscar a otimização de processos, aumento de produtividade, padronização e melhoria na 

performance produtiva, sobretudo nas áreas chave. As tecnologias implementadas pela empresa foram 

direcionadas ao aumento da capacidade nominal de produção. Para isso, ela realizou acordos de 

cooperação com universidades e vem até hoje agindo através de um braço denominado “CSN Inova”, que 

investe em pesquisadores para aprimoramento tecnológico envolvendo, por exemplo, novos materiais, 

automação, etc. Como este aspecto se afasta das pretensões do trabalho, por conter especificações 

predominantemente técnicas da área da engenharia e com pouco substrato sociológico, optou-se por focar 

nas demais estratégias. 
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operacionais e de mercados e setores abrangidos pela organização” (2015, p.8). Elas 

se relacionam ao crescimento orgânico da empresa através da expansão de capacidades 

produtivas, logísticas e de vendas e serviços, e são, no caso da CSN, a integração e a 

diversificação. 

Para se tratar de integração e diversificação econômica na CSN é preciso apontar 

o seu ponto estratégico e principal de atuação, isto é, seu core business. Isto porque as 

duas estratégias corporativas se ligam ao negócio principal; em uma delas a empresa 

assume mais elos da cadeia; e na outra aposta parte de seu crescimento em área distinta 

da vocação principal.  

A integração vertical corresponde a uma estratégia em que a empresa toma para 

si o controle de etapas da cadeia de produção principal, em vez de delegá-las. Com isso, 

a Companhia adquire uma maior coordenação e gerenciamento de todo o processo 

produtivo, pois se torna menos dependente de outras empresas prestadoras de serviços. 

Já diversificação, na definição de Penrose (1959), ocorre sempre que, sem 

abandonar completamente sua linha de atuação principal, ela parte para outras, inclusive 

com produtos intermediários, suficientemente diversos daqueles que ela já fabrica, e 

cuja produção implique em diferenças significativas nos programas de produção e 

distribuição da firma (Penrose, 1959, p. 9). A diversificação compreende, desta maneira, 

incrementos na variedade de produtos fabricados e no número de áreas básicas de 

produção nas quais a firma opera (ibidem). 

Pode-se considerar que as duas estratégias foram adotadas não só pela 

Companhia, mas também por grande parte do setor siderúrgico brasileiro, a fim de 

realizar o controle de gastos com demais atores do elo produtivo.  

3.2.1. A integração vertical 

 Historicamente, como já se delineou em capítulo próprio, a CSN nasceu 

vocacionada para a siderurgia, e focou estritamente neste setor por muito tempo, 

fabricando mais especificamente aços planos. Esse é facilmente identificado como o seu 

core business tradicional, e nessa cadeia de produção, entendida aqui como uma rede de 

trabalho e de processos, utilizam-se como insumos principais o minério de ferro, o 

carvão beneficiado que se transforma em coque, e o calcário. Ao mesmo tempo em que 

o carvão cumpre a função de fornecer energia, ele também age na operação química de 
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redução do minério de ferro no alto-forno, que resulta no ferro-gusa. Este por sua vez é 

tratado na aciaria, onde ocorre seu refino, isto é, imbuem-se as propriedades desejadas e 

se retiram os elementos indesejados. O esquema pode ser assim resumido, de forma 

bem simplista: 

Figura 4 – Esquema de produção do aço 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O carvão é importado; já o minério de ferro e o calcário são extraídos em Minas 

Gerais, e devem ser transportados por ferrovias até a UPV. Lá, é realizado o processo 

ilustrado na figura 4, que é caracterizado por demandar muita energia. Após a obtenção 

do produto final, ele ainda deve ser transportado a seu comprador, o que ocorre seja via 

ferroviária, seja mediante integração portuária.  

Na indústria siderúrgica, estes processos produtivos necessariamente ocorrem 

em uma sequência específica através da qual há o aproveitamento de enormes sinergias 

entre as diversas fases da cadeia. Com isso, a integração dos processos se transforma em 

um fator redutor de custos muito importante para a manutenção de preços competitivos. 

Integrando verticalmente a cadeia, pode-se utilizar conjuntamente ativos, pessoal, 

recursos gerenciais e diretivos das diversas e distintas fases produtivas do aço, e ainda 

se assimila o lucro de uma hipotética empresa prestadora de serviços. 

Nesse sentido, como apontou entrevistado que participou de área de formulação 

de estratégias nos primeiros anos pós-privatização, naquele momento que 

imediatamente sucedeu a privatização “a CSN tratou de criar uma base de 

infraestrutura capaz de tornar a siderurgia mais competitiva: entrou em logística, 

ferrovias, hidrelétricas, portos etc. Foi uma estratégia traçada para competir”. Isso foi 

gerenciado por um Comitê de Infraestrutura, que ficava a cargo de formular o 

planejamento e materializar as ações necessárias. 

Minério de 

Ferro 

Carvão 

Sínter 

Coque 

Placa de 

aço 

Ferro Gusa Crude steel 
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Paulatinamente, portanto, a Companhia passou a atuar em toda a cadeia 

produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a produção e 

comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de alto valor 

agregado. Com isso, a CSN objetivava construir o mais abrangente complexo 

siderúrgico integrado da América Latina, como consta em seus informes aos 

investidores do início do século.  

Mesmo na siderurgia, com suas diversas peculiaridades técnicas, a questão de 

fazer ou delegar parte do processo produtivo, sobretudo a partir dos anos 90, parecia 

conduzir a um verdadeiro dogma gerencial: delegar as atividades e os serviços e se 

manter apenas no core business. Pregava-se que, seguindo esse mantra, a empresa 

adquiriria flexibilidade econômica e produtiva, evitaria o aumento de custos e a 

burocratização, teria maiores condições de se adaptar às instabilidades do mercado, 

entre tantos outros fatores que compunham esse milagre gerencial. 

O que ocorreu, entretanto, no que diz respeito às etapas do processo produtivo (e 

não à mão-de-obra, tratada em outro tópico à frente), foi que a empresa decidiu captar 

para si as demais etapas da cadeia, aumentando suas competências e controlando muito 

mais os distintos elos que envolvem a produção do aço. 

3.2.2. Os fatores que constituem a integração na CSN 

O primeiro fator da integração vertical foi inicialmente viabilizado pelo próprio 

Estado, através das comissões preparatórias e executivas do plano siderúrgico, processo 

este descrito no capítulo II. O minério de ferro consumido na Usina antes da 

privatização já era extraído e transportado pela própria Companhia, da mina Casa de 

Pedra localizada em Congonhas/MG até a UPV.  

Como também já mencionado no capítulo anterior, a localização da empresa foi 

pensada como um aspecto facilitador da integração que anos após viria a ser 

aperfeiçoada. Embora a decisão territorial tenha obedecido também a critérios políticos, 

como as redes interpessoais de Getúlio, e a aspectos socioculturais, com vistas a compor 

a narrativa de superação do rural/atrasado pelo industrial/moderno, a localização de 

Volta Redonda garantiu a proximidade da ferrovia e dos mercados do Rio de Janeiro e 

de São Paulo; a proximidade de minas provedoras de minério de ferro; o custo da mão 

de obra e foi realizada a estruturação de um mercado de trabalho próprio (Barbosa, 
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2017); além disso, a possibilidade de utilização de estradas de ferro foi também um 

fator relevante (Lima, 2018). 

A empresa privatizada se valeu destas heranças pensadas e efetivadas pelo poder 

público, que ainda garantiu um minério de ferro de alta qualidade e uma malha 

ferroviária ideal. Ou seja, havia uma logística integrada que já estava parcialmente 

constituída pelo poder público quando da privatização. Não fosse a atuação estatal, a 

estratégia dificilmente poderia ser viabilizada pós-1993, não só pelas dificuldades 

operacionais, que envolvem interesses de distintos atores, como pelas dificuldades 

financeiras que só foram enfrentadas a partir da realização de uma estratégia financeira 

capitaneada pelo Estado brasileiro com o Eximbank, buscando solucionar um problema 

que era chave para o país: a industrialização. É claro, portanto, que concessões obtidas 

mediante o processo de privatização possibilitaram o desenvolvimento dessas vantagens 

competitivas.  

Um segundo aspecto da integração, agora do ponto de vista logístico, foi a 

aquisição pelo grupo de dois terminais portuários em Itaguaí/RJ, o TECAR, por meio do 

qual se embarca o minério de ferro para o mercado transoceânico, e o terminal de 

contêineres, administrado diretamente pela sua controlada Sepetiba Tecon S.A..  

Também sob a ótica da logística, a CSN obteve a concessão das malhas ferroviárias 

Centro-Leste, Sudeste e Nordeste, o que originou, respectivamente, a Ferrovia Centro 

Atlântica, a MRS Logística e a Companhia Ferroviária Nordeste, ligando os centros 

produtores de minério (Casa de Pedra, em MG) e os portos de Sepetiba e do Rio de 

Janeiro.  

A malha de 1.643 km da MRS se estende por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo, e tem acesso a cinco portos na região, respondendo por aproximadamente um 

terço do total da produção ferroviária nacional. O esquema a seguir mostra o corredor 

ferroviário da CSN e ajuda a compreender a rede de distribuição da empresa, que veio 

compor o quadro de integração ora analisado: 

 

Figura 5 – Malha ferroviária da MRS 
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Fonte: CSN Institucional. 

 Outro aspecto importante na indústria de produção primária é a energia.  Em um 

primeiro momento, no contexto de privatizações defendidas pela ideologia neoliberal, 

desta vez abrangendo o setor elétrico, a CSN adquiriu uma participação na Light 

Serviços de Eletricidade S/A, o que foi considerado um negócio extremamente atraente, 

pois assim como a CSN, entende-se que o valor pago foi muito abaixo do que realmente 

valia. Almejando então sua autossuficiência na produção elétrica, investiu na construção 

da hidrelétrica de Itá/SC e de Igarapava/SP, e na nova Central Termoelétrica da Usina 

Presidente Vargas. Isso lhe conferiu não só autossuficiência, mas superávit de energia, 

possibilitando uma economia na casa das dezenas de milhões de dólares por ano.  

Desse modo, o que a CSN enquanto empresa privada fez foi investir no 

aperfeiçoamento do que já estava constituído de um modo estratégico. A direção da 

empresa buscou conseguir concessões ferroviárias e de portos e aprimorar processos, 

como o de energia. Conforme justifica Benjamin Steinbruch30 em “CSN, Um sonho 

                                                             
30 Steinbruch, CEO do grupo Vicunha, “assumiu a presidência do Conselho, acelerou a racionalização da 

gestão da Companhia com a criação do chamado Centro Corporativo, uma espécie de holding da 
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feito de aço e ousadia”, sintetizando esta primeira estratégia da CSN pós-privatização, 

“o que nós compramos foi a ferrovia, o porto e a energia da qual a CSN é dependente, 

para que ela pudesse ser competitiva” (Luz, 1999).  

3.2.3. A diversificação ligada na CSN 

É difícil dissociar do ponto de vista prático as estratégias envolvendo integração 

daquelas que dizem respeito à diversificação, pois o grupo Vicunha, que acabou se 

tornando o maior detentor de ações da empresa privatizada, optou por criar uma espécie 

de holding de empresas siderúrgicas, de mineração, energéticas, de cimento e de 

logística. Estas áreas envolvem a produção do aço direta ou indiretamente, no esquema 

já apresentado, e por isso houve uma convergência entre as duas estratégias: é aquilo 

que se denomina diversificação ligada, que corresponde à atuação em novas áreas que 

se ligam ao negócio central. O esquema abaixo apresentado ilustra o cenário atual do 

grupo, em que mesmo ingressando em diferentes departamentos, observa-se que a 

companhia se mantém na rede global de produção mínero-siderúrgica: 

Figura 6 – Ilustração das principais áreas de atuação da CSN e suas unidades

 

Fonte: formulário de referência da CSN de 2019. 

Como esclarece Márcio Lins, que compunha o quadro técnico de estratégias da 

Companhia, 

A estratégia da CSN pós-privatização, básica, foi a 

diversificação, para não botar todos os ovos juntos, para que o 

grupo industrial não entre em crise quando uma cadeia está [em 

crise]. A CSN avançou para áreas próximas do que ela já fazia, 

                                                                                                                                                                                   
empresa, responsável pelas áreas de siderurgia, energia e logística”. (Lima, 2010,p. 141). Ainda hoje 

acumula a presidência da CSN e é um dos principais atores individuais da rede da CSN. 
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áreas vizinhas. Você não sai da CSN para ser empresário de 

ônibus. [Você diversifica] para integrar e conseguir sinergia – 

Márcio Lins. 

 

 A configuração da produção da siderurgia torna o setor muito cíclico, uma vez 

que a demanda por produtos de aço e de mineração e, por conseguinte, as condições 

financeiras e os resultados operacionais das empresas siderúrgicas são afetados por 

flutuações macroeconômicas das redes globais e das economias dos países produtores 

de aço. As produções siderúrgica e de mineração não são pensadas, por exemplo, sem 

considerar as tendências das indústrias automobilística, de construção civil etc. Essas 

condições justificaram a escolha pela diversificação de atividades dentro do grupo, que 

ao ingressar em distintos mercados correlatos pôde reduzir os riscos de depender de um 

único produto. Objetivou-se fundamentalmente a promoção de estabilidade, conferindo-

se à empresa o poder de dimensionar e lidar com a volatilidade nos mercados.  

Como observa Lima (2013), por conta dessa decisão de investir na 

diversificação, foi iniciado um ousado plano de expansão que minimizou o papel 

outrora ocupado pela Usina Presidente Vargas nas estratégias da empresa, mediante um 

plano estratégico elaborado pela empresa de consultoria Mckinsey. A forma como tal 

diversificação ocorreu impactou a maneira da própria Companhia organizar-se, 

observando-se uma inflexão no perfil predominantemente siderúrgico da empresa, que 

passa a interessar-se também pela mineração de ferro (Ramalho, 2013). 

Foi precisamente na década de 90 que o grupo iniciou uma investida feroz nestas 

áreas não siderúrgicas, mas afins à siderurgia (incluídos no que pode se denominar rede 

de produção mínero-siderúrgica), realizando concomitantemente o movimento de 

integração vertical acima descrito. Como bem pontuam Ramalho, Santos e Lima (2013): 

A mudança na estrutura de propriedade da empresa encerrou 

uma fase de transformações realizadas na passagem dos anos 

1980 para os anos 1990 e que teve como marca a alteração do 

paradigma produtivo exemplificada pelas metas de redução no 

número de turnos, de aumento no número de horas trabalhadas e 

de diminuição no número de funcionários. Desde a privatização, 

a empresa intensificou sua estratégia de integração vertical e 

ingressou no setor de infraestrutura através do controle sobre 

companhias ferroviárias, energéticas e operadores portuários, 

entre outras. E, por fim, promoveu o deslocamento dos seus 

investimentos para a mineração, convertendo a mina Casa de 
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Pedra, assim como o município de Congonhas, em elemento 

essencial de sua estratégia empresarial (2013, p. 186). 

 

Segundo destacam os autores, a Nacional Minérios S. A. (NAMISA), empresa 

que era controlada pela CSN, representou em 2006 um primeiro passo para a 

reorientação da empresa, historicamente marcada por focar na fabricação, 

transformação e comercialização de produtos siderúrgicos e dos subprodutos derivados 

da atividade siderúrgica. No ano seguinte, outra aquisição, a da Companhia de Fomento 

Mineral e Participações S.A. (CFM), seguiu a mesma orientação. 

Em 2015, foram fundidos ativos de mineração da CSN e da Namisa, 

constituindo-se a CSN Mineração, companhia que está dividida entre a CSN (87,52%) e 

consórcio composto por grandes siderúrgicas asiáticas (12,48%). A CSN Mineração tem 

a propriedade das minas de Casa de Pedra e do Engenho, o complexo de beneficiamento 

do Pires, participação na ferrovia MRS e terminal cativo para exportação de minério de 

ferro no Porto de Itaguaí (TECAR). Possui reservas muito expressivas a nível global, 

certificadas em mais de 3 bilhões de toneladas de minério. Hoje, a CSN Mineração se 

tornou a sexta maior exportadora de minério de ferro no mundo e a segunda no Brasil, 

alargando sua rede para a Ásia, Europa, América do Norte e Brasil. 

3.2.4. O crescimento da mineração na CSN 

A partir desse movimento observado pelos autores, a siderurgia veio cedendo 

espaço à mineração dentro do negócio da CSN. Os gráficos a seguir ajudam a 

compreender a expressividade desta estratégia de expansão gradual de seus ativos na 

mineração, denotando que o crescimento da participação da mineração na receita líquida 

da CSN cresceu muito nos últimos seis anos, tomando 6% da siderurgia nas receitas do 

grupo: 

Gráficos 1 e 2 – Divisão da receita líquida da CSN em 2012 e em 2018 
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Fonte: elaboração própria a partir dos formulários de referências da CSN. 

Como pontuado por Yuri Nardelli31, gerente da CSN Mineração, que tem um 

olhar mais direcionado a aspectos de custos de transação: 

                                                             
31 Entrevistado cuja apresentação foi realizada na introdução. 
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Realmente, nos últimos 5 anos existe um movimento de 

crescimento do resultado proveniente da Mineração em relação 

à Siderurgia na CSN. Na minha visão, isso se dá tanto pelos 

resultados obtidos fruto dos investimentos nos ativos de 

Mineração na última década como também da perda de receita 

no mercado Siderúrgico. – Yuri Nardelli. 

 

O lucro da Companhia envolvendo a venda do minério de ferro, como se vê, 

representa uma parcela relevante do faturamento total e deriva sobretudo de negócios 

com a China e o restante da Ásia, como consta no último formulário de referência 

publicado aos investidores: “a maior parcela da receita líquida da CSN Mineração 

referente à comercialização de minério de ferro provém das exportações, efetuadas 

principalmente para a Ásia, em especial à China” (CSN, 2019, p. 101). A tabela 

abaixo, elaborada a partir mesmo formulário, avaliza contabilmente a afirmação: 

 

 

Tabela 1 – Vendas da CSN por área geográfica e setor, em 2019 

 

Fonte: CSN institucional. 

Essa diversificação rumo à mineração é devida principalmente a alguns fatores 

ligados à forma que a rede global de produção global mínero-siderúrgica assumiu nos 

últimos 20 anos. O primeiro elemento que pode servir de chave interpretativa do 

crescimento na mineração foi a maneira como as economias emergentes, como Brasil, 

Rússia, Índia, mas especialmente a própria China, modificaram a organização da 
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produção a nível global. Estes países, ao assumir uma agenda desenvolvimentista, com 

uma presença forte dos governos executando políticas públicas de inclusão no consumo 

e favoráveis à industrialização, aumentaram a demanda por aço e ferro. Esses Estados 

mobilizaram redes que forneceram uma nova dinâmica para o crescimento mundial 

(Yeung, 2009). O crescimento destes países foi tão emblemático que suas economias 

representavam na virada do século aproximadamente 1/3 do crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) mundial, e somente seis anos depois passaram a responder 

aproximadamente 2/3 (ibidem). 

Portanto, ferro e aço estavam como condições inescapáveis para seu 

desenvolvimento de infraestrutura e urbano. Com o crescimento destes países, grande 

parte de sua população mais pobre, que não tinha acesso a bens de consumo como 

automóveis, eletrônicos, eletrodomésticos etc., passaram a adquiri-los em escalas cada 

vez maiores, o que influenciou diretamente na demanda por aço, que cresceu 

impressionantes 16% ao ano (ibidem). 

A China é a figura mais emblemática nessa curva e criou um grande ponto de 

inflexão na demanda por aço durante a primeira década do século XXI, o que elevou 

consideravelmente seu preço; seu consumo acabou sendo quadruplicado, e a produção 

para dar conta de toda essa nova infraestrutura e ampliação do consumo teve de 

acompanha-lo. (Wilson, 2011) Considera-se que até 2001 a indústria de aço no mundo 

estava praticamente estagnada, mas que a partir dos anos 2000, com o boom das 

commodities e o alto consumo de minério de ferro na China, que sextuplicou, 

proporcionou uma fase de ouro no preço dos bens da cadeia mínero-siderúrgica. No 

quadro a seguir pode-se observar o aumento não só das importações, como da 

dependência de importação. 

Tabela 2 – Consumo de minério de ferro na China, produção e importação, 

1985-2009 

 

 Produção 

(milhões de 

toneladas por 

ano - mtpa) 

Consumo 

Aparente 

(mtpa) 

Importação 

(mtpa) 

Dependência de 

Importação (%) 
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1985-1989 61,8 73,3 11,5 15,7 

1990-1994 101,7 127,4 25,7 20,2 

1995-1999 126,7 176,1 49,4 28,1 

2000 111,3 181,3 70,0 38,6 

2001 108,5 200,8 92,3 46,0 

2002 116,3 227,8 111,5 48,9 

2003 131,4 279,4 148,1 53,0 

2004 155,7 363,8 208,1 57,2 

2005 210,3 485,6 275,3 56,7 

2006 298,6 624,9 326,3 52,2 

2007 353,7 736,8 383,1 52,0 

2008 390,1 833,7 443,6 53,2 

2009 442,3 1070,0 627,8 58,7 

 

Fonte: Wilson (2011). 

Porém, a China optou por efetivar uma estratégia de não seguir importando o 

aço dos demais países da RPG siderúrgica, mas sim o minério, para que o aço fosse 

produzido no mercado interno, e disso derivou uma relevante modificação nas demais 

redes de produção, já que o país, principal propulsor do boom, expandiu de modo 

avassalador sua capacidade produtiva de aço, e com isso reduziu brusca e 

consideravelmente o preço do produto. Essa medida de passar a capturar e concentrar 

mais valor em sua própria rede impactou fortemente toda a rede de produção 

globalmente. 

Embora a indústria pesada chinesa tenha origem nas reformas pós-1978, na 

vigência do socialismo de mercado, foi de modo gradual, a partir de 2000, durante o 

boom, que o país alargou consideravelmente seu parque siderúrgico, consolidando-se 

como uma potência. A política industrial da China foi a de reestruturar o setor, 

promovendo uma mudança de controle, em que o Estado deixou de controlar 

diretamente as empresas, e se limitou a promover regulamentações, conferindo certa 

autonomia às corporações (ibidem). 
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Em 2009, o país asiático passou a controlar 47% do mercado mundial de aço 

frente a 15% em 2000. A expansão da capacidade produtiva chinesa é denotada a partir 

do seguinte quadro: 

Tabela 3 – Crescimento do mercado siderúrgico chinês, 1981-2009 

 Produção 

(milhões de 

toneladas por 

ano - mtpa) 

Consumo 

Aparente 

(mtpa) 

Saldo 

Comercial 

Líquido 

(mtpa) 

Investimento 

estatal (em 

bilhões de 

yuans) 

Investimento 

estatal (em 

bilhões de 

dólares) 

1981-

1985 

40,6 50,1 -9,5 18,1 2,74 

1986-

1990 

59,2 68,3 -9,1 30,2 4,57 

1991-

1995 

85,9 98,2 -12,3 51,2 7,75 

1996-

2000 

115,4 125,5 -10,1 43,6 6,6 

2001 151,6 164,1 -12,5 50,5 7,65 

2002 182,2 201,2 -19,0 68,6 10,39 

2003 222,3 252,5 -30,2 138,0 20,9 

2004 272,8 287,9 -15,1 170,6 25,84 

2005 355,8 361,1 -5,3 221,0 33,48 

2006 421,0 396,5 24,5 218,1 33,0 

2007 489,7 444,0 45,7 201,5 30,5 

2008 512,3 468,5 43,8 232,8 35,27 

2009 577,1 570,1 7,0 235,3 35,65 

 

Fonte: Adaptado a partir de Wilson (2011). 



77 

 

 

De todo modo, mesmo com o crescimento do país em termos de siderurgia, com 

a insuficiência de suprimento de minério de ferro frente a uma rápida expansão foi 

necessário continuar importando de modo significativo, já que as suas reservas se 

mostravam de exploração inviável do ponto de vista econômico.  

Por isso, essa reorientação chinesa que aumentou a capacidade de produção de 

aço bruscamente, através da qual o país obteve um saldo comercial em que quase se 

tornou autossuficiente, desacelerou sua importação de aço que vinha beneficiando a 

CSN durante a primeira década do século e a deslocou para a mineração, ante a 

dificuldade de competir com os poderes corporativo e institucional asiáticos, como 

sintetiza entrevistado: 

[O boom de commodities] refletiu bem na CSN, o aço foi 

supervalorizado, e aí não só a CSN como a siderurgia no mundo 

inteiro se beneficiou disso. Depois disso a produção da China foi 

crescendo, chegou ao nível de abastecer o seu mercado, e se 

tornou exportadora, comprando minério de fora, comprando da 

Austrália e do Brasil, principalmente. Aí a China se tornou, 

então, exportadora de aço. – Márcio Lins. 

 

Somado a esse fato, ainda no plano global, irrompeu a crise de 2008/2009, o que 

gestou um quadro de redução considerável do preço do aço. Pouco depois, houve a 

desaceleração crescente do setor produtivo brasileiro, acentuada em 2014, que 

combinada a estes outros fatores e a um prolongado período de baixo crescimento 

econômico nos países “desenvolvidos” diminuíram significativamente a demanda pelo 

aço brasileiro.  

Mesmo com essa baixa demanda o setor siderúrgico manteve altos níveis de 

produção em decorrência de que a operação de uma planta siderúrgica de forma 

contínua tem custos elevados e impele as usinas a manterem altos níveis de produção 

para gerar economia de escala. Essa condição tecnológica que impacta nos custos de 

produção agravou ainda mais a queda do preço do aço, pois abarrotou de aço um 

mercado retraído. 

Assim, com a diminuição substancial na demanda por aço a nível global e o 

baixo preço do aço, a produção siderúrgica na CSN foi afetada de maneira adversa. 

Com essas dimensões estruturais conjunturais em foco, a estratégia corporativa da CSN 

foi direcionada ao investimento na mineração. Nardelli, nesse sentido, dá ênfase à 
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mineração no desenvolvimento dos negócios futuros da CSN: “o ativo mina e a 

verticalização da cadeia hoje, na minha opinião, são os principais fatores para a 

sustentabilidade da empresa e devem ser a prioridade nas estratégias de negócio e 

investimentos.” 

 Sem esses apontamentos não é possível compreender o recuo que a CSN realiza 

em seus investimentos puramente siderúrgicos e o avanço na questão da mineração.  

3.2.4.1. Uma mudança de core business? 

Com bem frisam Ramalho, Santos e Lima (2013), “a estratégia corporativa em 

rede da CSN, de privilegiar e incorporar a exploração mineral de acordo com a 

configuração contemporânea da rede global de produção mínero-siderúrgica é 

condição necessária para sua competitividade no mercado” (Ramalho et. al., 2013, p. 

177). Para analisar se esta expansão de seus ativos para a mineração e se a importância 

cada vez maior deste setor para os negócios deslocou o core business da Companhia, 

faz-se necessário situara hipótese em uma conjuntura maior. 

Deve-se considerar, em primeiro lugar, que na CSN a agregação de valor nos 

produtos siderúrgicos é pelo menos quatro vezes maior que na extração do minério de 

ferro, conforme pontuado em entrevistas. E mais, ainda hoje a siderurgia responde por 

uma parcela de lucro consideravelmente maior, embora se extraia mais ferro que se 

produza aço. Como ilustra o gráfico 2, embora o papel da mineração venha crescendo, a 

siderurgia ainda permanece como o principal negócio da CSN, com duas vezes mais 

participação nas receitas, aproximadamente.  

Hodiernamente, todos os players na RPG siderúrgica enfrentam dificuldades em 

competir com a produção de aço das TNCs chinesas (tabela 3), ao mesmo tempo em que 

estas TNCs aumentam a demanda de minério de modo relevante (tabela 2). Assim, a 

partir das novas formas assumidas pela Rede de Produção, foi conveniente para a 

holding se valer de um ponto menos instável em um momento de crise no aço, que era a 

venda de minério. Dentro da complexa RPG mínero-siderúrgica, a CSN já era uma 

detentora de recursos naturais, o que foi determinante para a aquisição de estabilidade 

no mercado na condição macroeconômica desfavorável, assumindo a faceta da 

diversificação anteriormente construída. Corrobora-se com a hipótese de Dicken de que 

“a corrida por recursos é componente central do desenvolvimento de uma economia 
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global” (2011, p. 245) e que, a partir da manutenção de fontes de recursos, a CSN 

manteve relativamente seu poder na rede, embora mais como exportadora de minério. 

Entretanto, apesar de ter se apoiado na mineração em uma conjuntura de 

sucessivas crises e instabilidade da rede de produção siderúrgica, ainda atualmente 

A CSN tira muito mais valor no aço, embora produza mais 

minério, mas o minério agrega muito pouco valor. Isto pode 

mudar, claro. Em alguns momentos, por alguns meses, o minério 

já deu uma contribuição maior de lucro. Já aconteceu. Quando 

houve o acidente da Vale [em Brumadinho] o preço do minério 

foi lá em cima. Mas só durante uma certa temporada. É uma 

coisa não recorrente, um evento esparso. – Márcio Lins. 

 

Ademais, deve-se lembrar que a estratégia projetada pelo Conselho de 

Administração da Companhia no início dos anos 2000 era crescer em termos 

siderúrgicos, mas a reorientação chinesa na RPG compeliu a CSN a tomar uma decisão 

de focar na mineração. A opinião da direção sobre a expansão na mineração e a 

exportação do minério era a seguinte: 

Isso não é bom, porque você vende minério, você ganha 50 

dólares por tonelada; quando você vende aço, você traz 300 

dólares por tonelada. Aquela mesma molécula de ferro que você 

tirou lá... né? Que nos custa financeiramente né, 

ambientalmente, e ali é recurso não renovável, então se você 

vende o minério, você traz 50 dólares; você vende como aço, 

você traz em média 300 dólares por tonelada; se você vende 

como manufaturado, você traz ainda mais. – Márcio Lins. 

 

 

Em conjunto com os Estados nos quais estão enraizados e suas políticas 

industriais, os grupos empresariais mais poderosos imprimiram uma mudança na RPG 

siderúrgica, e ao influenciarem diretamente na maneira como a produção é realizada, 

forçaram a CSN a vender dezenas de milhões de toneladas de ferro, quantidade superior 

ao que a própria empresa utiliza para a produção de aço em sua Usina. 

Então, operar apenas com 20% da capacidade na siderurgia e vender a matéria-

prima crua obviamente não é o mais viável o ponto de vista da captura do valor na rede, 

e representa menos uma estratégia a longo prazo que uma mudança circunstancial, 

como atestado nas entrevistas.  
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De toda maneira, só as movimentações nas RPG, a partir da articulação da 

estratégia de inúmeros atores, mostrarão no futuro os rumos que o grupo adotará como 

negócio principal. Ficou denotado, efetivamente, que a CSN reorientou suas estratégias 

a partir dos contornos ditados pelas RPGs mínero-siderúrgicas, que incontestavelmente 

vem realizando uma expansão de seus ativos para a mineração, mas que a siderurgia, 

ainda hoje, é o negócio mais atrativo para o grupo em termos de aquisição e captura do 

valor. 

3.2.5. Outras diversificações implementadas 

Aspectos diferentes de diversificação também merecem destaque, colaborando 

ainda como estratégias de integração na cadeia. Em 2012, a CSN comprou uma 

siderúrgica de aços longos do grupo Grupo Alfonso Gallardo situada na Alemanha, a 

Stahlwerk Thüringen (SWT). Tal aquisição incluiu a distribuidora Gallardo Sections, 

compondo uma estratégia também integrativa, o que marcou a entrada da CSN, 

tradicional fabricante de aços planos, no mercado de aços longos, produto usado na 

construção civil e em aplicações industriais. As empresas-chave das redes de produção 

globais mínero-siderúrgica, sobretudo a ArcelorMittal, já apostavam em uma gama de 

produtos mais diversificados, quebrando um paradigma siderúrgico clássico de uma 

necessária escolha entre aços planos ou longos. Para além disso, a aquisição 

representava à época também mais um avanço da siderúrgica em seu processo de 

internacionalização. Outro exemplo de integração vertical sincronizada com 

diversificação nesse mesmo sentido foi a compra da Inal, que distribuía aços planos, 

produto produzido principalmente pela CSN, e a aquisição da Matarazzo, que utiliza 

matéria-prima da própria Companhia para produção de latas. 

Ainda, em parceria com a ThyssenKrupp Stahl (TKS) constituiu a joint venture32 

Galvasud, fábrica de aços galvanizados que as duas empresas inauguraram em 1998, 

voltada ao mercado automotivo no Mercosul. A CSN detinha 51% da Galvasud até 

2010, momento em que arrematou os outros 49% das ações que pertenciam à TKS, num 

leilão em Nova York. Hoje, transformou-se na CSN Porto Real. 

                                                             
32 A expressão joint venture, na área empresarial, se refere a um tipo de associação em que duas empresas 

se juntam para exercer alguma atividade ou explorar um setor, por um tempo limitado, sem que cada uma 

delas perca a identidade própria, isto é, sem importar em fusão ou aquisição. 
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Para além destas questões envolvendo a siderurgia e a mineração, em 2009 a 

CSN iniciou a produção de cimento realizando o movimento de integração, cuja 

sinergia é garantida a partir da utilização da escória dos altos-fornos da Usina Presidente 

Vargas. A estratégia de diversificar surgiu para lidar com um problema logístico que 

atormentava a companhia também do ponto de vista ambiental. De todo modo, como 

frisou Lins, a produção não é tão relevante dentro da rede de produção do cimento, 

sendo que estratégia precípua foi mitigar custos ambientais e logísticos relacionados ao 

negócio siderúrgico: 

A CSN foi competir no segmento de cimento também, dentro de 

uma estratégia onde o primeiro passo era agregar valor à nossa 

escória de alto-forno, a gente sofria muito nas escórias de alto-

forno, a gente vendia pro setor cimenteiro e era muito mal 

remunerado, então a CSN entrou. E depois cresceram esse 

segmento, que é um segmento que remunera muito mal em 

relação à siderurgia, então para a CSN não foi uma estratégia 

vencedora. – Márcio Lins. 

 

3.3. A Companhia se lança à internacionalização 

Apesar de sempre ter produzido mais aço que o mercado interno necessitava, na 

condição de empresa majoritariamente estatal, o principal objetivo da CSN era o 

abastecimento do mercado interno, de modo quase absoluto nos seus trinta primeiros 

anos de produção. Isso também ocorria com a maioria dos países em processo de 

industrialização, que demandavam aço para o subsídio do setor embrionário. No 

relatório da direção da Companhia em 1950, consta que o propósito da empresa era 

justamente este: 

As condições peculiares da indústria pesada básica, que 

caracterizam este empreendimento industrial, impõem à sua 

Direção uma política de produção que visa mais que a obtenção 

de altos lucros, dar ensanchas à expansão do parque industrial 

do país, indispensável ao enrijamento de sua estrutura 

econômica (CSN, 1950). 

 

Por isso, como já narrado no capítulo anterior, existia uma manutenção dos 

preços por parte do Estado, sobretudo os relacionados a produtos estratégicos ao país, 

com a finalidade de garantir o necessário subsídio dos setores-chave para as políticas 

econômicas planejadas. Afinal, era essa justamente a razão de ser da CSN: possibilitar a 

dispersão e a captura do valor no setor privado pela burguesia industrial. 
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Embora já haja certa exportação de aço na década de 80, foi somente com a 

privatização que a empresa se voltou verdadeiramente ao mercado externo, criando em 

1993 a CSN Overseas, subsidiária para vender seus produtos no exterior de modo 

massivo. No contexto de mudança do cenário econômico do país, que desvinculou a 

Companhia dos interesses estatais, foram cessados os subsídios para as demais 

empresas privadas e se reavivou uma preocupação com os resultados financeiros. Nisso, 

a exportação passou a ser realizada de fato, garantindo a formação de importantes elos 

internacionais.  

Foi mais precisamente no século XXI que o grupo CSN passou a realizar 

investimentos não só nacionais, mas também internacionais. Não se tratava mais 

somente de exportar e orientar parte de suas estratégias ao mercado externo33 – o que 

não se entende aqui como uma “internacionalização” na rede – mas, em um outro 

sentido, correspondia à criação ou aquisição de empresas, subsidiárias ou joint-ventures, 

para produção ou tratamento de aço em outros países, expandindo as rede da empresa. 

Esta tendência já havia sido prenunciada em 1999 pela diretora-presidente da CSN à 

época, a economista Maria Silvia Bastos Marques, que destacara a inevitabilidade da 

internacionalização da indústria siderúrgica brasileira (Ramiro, 1999).34 

Esse movimento faz parte de uma tendência maior ocorrida a partir dos anos 90, 

em que muda a concepção de firmas enraizadas somente em um cenário regional ou 

nacional, para outra em que as produções vão se destinar a redes globais.  Ocorreu uma 

fragmentação espacial na produção de aço e a tentativa de empresas anteriormente 

nacionais se internacionalizarem, emergindo daí, igualmente, redes de produção globais 

siderúrgica, sobretudo, para gerenciar as relações interempresariais na cadeia de ferro e 

aço. Dicken (2010) compreende que esta busca das empresas pela internacionalização, 

como no caso da CSN, para além destes motivos, deriva de uma necessidade de 

coordenar melhor seus processos e de um desejo se beneficiar da desigual distribuição 

de fatores de produção, adquirindo uma flexibilidade de natureza geográfica. 

                                                             
33 De todo modo, tais vendas para o mercado externo possuem uma importância fundamental no negócio, 

já que, segundo o último formulário de referência (2019), 51% da receita líquida total da Companhia veio 

do mercado externo.. 
34 Folha de Londrina, Londrina, 23 de ago. de 1999. Disponível em: 

<https://www.folhadelondrina.com.br/geral/csn-defende-internacionalizacao-da-industria-siderurgica-

191907.html>. Acesso em: 23 de abr. de 2020. 
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Diante da saturação do mercado siderúrgico no Brasil ante sua capacidade 

produtiva, a busca de economia de escala somada a uma tentativa de sobrepujar 

barreiras alfandegárias e, sobretudo, um movimento buscando agregar valor a uma 

matéria-prima que o grupo possui em abundância, que é o minério de ferro, a CSN 

passa a planejar sua internacionalização.  

A alocação de recursos disponíveis da Companhia em segmentos geográficos 

distintos do que anteriormente estava enraizada mirou o crescimento enquanto uma 

empresa que produziria aços especiais, de maior valor agregado, em vez de uma 

empresa produtora de aço bruto ou mera exportadora de minério. A estratégia de 

internacionalização no começo do século estava, portanto, aliada a uma estratégia de 

investimento na siderurgia, como comentara a presidente da CSN na época (Casado, 

2001).35 

A Europa e os Estados Unidos, em específico, estavam “suscetíveis” ao 

recebimento de novos players em suas redes, uma vez que suas plantas tinham baixa 

eficiência, e havia uma tendência na RPG do deslocamento da parte “quente” da 

produção aos países com maiores possibilidades de integração produtiva, mantendo 

apenas a parte a “frio” nesses países que são grandes consumidores.  

Em 2012, ano em que segundo o “World Investment Report 2013: Global Value 

Chains: Investment and Trade for Development” (UNCTAD, 2013) estimou-se que 

pelo menos 80% do comércio internacional estava organizado através de redes de 

produção globais, a CSN produziu um relatório de administração em que Benjamin 

Steinbruch, no controle da empresa, escreveu o seguinte acerca da internacionalização: 

A globalização da economia mundial e o crescente 

protagonismo do Brasil levam, cada vez mais a CSN, a 

considerar a internacionalização de suas operações como 

estratégia de negócios. Em 2012, mais um passo foi dado nessa 

direção, com a compra da siderúrgica alemã Stahlwerk 

Thüringen GmbH (SWT). Com capacidade de produção de 1,1 

milhão de toneladas de aços longos por ano, a planta é uma das 

mais eficientes da Europa. A SWT se junta às duas outras 

unidades operacionais da CSN no exterior: a CSN LLC, em 

                                                             
35 Folha de Londrina, Londrina, 26 de jun. de 2001. Disponível em: 

<https://www.folhadelondrina.com.br/economia/cisa-pode-destinar-parte-da-producao-para-os-eua-

345162.html>. Acesso em: 23 de abr. de 2020. 
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Terre Haute, nos Estados Unidos, e a Lusosider, em Portugal. 

Tanto a Europa como os Estados Unidos são mercados maduros, 

com perspectiva positiva a médio prazo (CSN, 2012, p. 1). 

 

Entretanto, a fala de Steinbruch se dá em 2012, quando a internacionalização da 

Companhia já teria passado por três etapas importantes, segundo De Paula (2011). 

A primeira se inicia em 2001, momento lido pela Companhia como início do 

processo de consolidação da rede global de produção siderúrgica. Naquele ano, a CSN 

adquiriu por 69 milhões de dólares a estadunidense Heartland Steel, uma Usina para 

laminação situada no estado de Indiana que estava em concordata, que hoje é 

denominada CSN LLC. 

Em 2001, o governo de George W. Bush impôs tarifas de importação sobre aços 

planos, buscando resguardar as empresas nacionais, uma vez que o preço do aço 

produzido por elas não era competitivo, em razão de não haver uma modernização da 

produção, por existir uma mão-de-obra local relativamente cara e por conta de o país 

não possuir minério de ferro.  Com isso, a CSN buscava evitar o protecionismo local 

com a estratégia de processar lá placas produzidas pela própria Companhia, no Brasil. A 

compra de uma usina local nos Estados Unidos possibilitaria que a empresa não fosse 

impactada pelo aumento das tarifas de importação (ibidem). 

Em 2002 a empresa se capitalizou e passou a atuar no mercado de ações na 

BM&F/Bovespa, em São Paulo, e também na Bolsa de Nova York (NYSE). Também 

foi emblemática nesta primeira etapa a aquisição da empresa portuguesa Lusosider em 

2003, a partir de uma joint venture com o grupo anglo-holandês Corus. Agora, com a 

alienação da Corus à Tata Steel, a CSN se tornou a única acionista. A indústria é de 

relaminação, e tem como matéria-prima as bobinas de aço laminadas a quente. Para 

além disso, comercializa folhas de flandres produzidas pela CSN no Brasil (ibidem). 

Já a segunda etapa de internacionalização se inicia ao adquirir em 2009 a compra 

da mina de Riversdale, na Austrália, tornando-se sua segunda maior acionista, logo atrás 

da Tata Steel. A empresa é grande produtora de carvão, matéria-prima que a CSN 

importa integralmente. Entretanto, a CSN vendeu toda sua participação em 2011 a Rio 

Tinto. 
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E a terceira, a partir de 2011, comprando um conjunto de ativos do grupo 

espanhol Alfonso Gallardo, uma siderúrgica de aços SWT longos situada em 

Unterwellenborn, na Alemanha, especializada na produção de perfis, como narrado 

anteriormente no tópico sobre outras diversificações. 

O movimento realizado pela empresa pode ser assim sintetizado: 

Quadro 4 – Processo de internacionalização da CSN 

 

Período Condição Atuação internacional 

1946-1977 Sociedade de economia 

mista (majoritariamente 

estatal) 

 

Atender o mercado interno, 

somente 

1977-1993 Sociedade de economia 

mista (majoritariamente 

estatal) 

 

Início de uma exportação 

tímida (excedente de 

produção). 

 

 

 

1993-2000 

 

 

Privada 

Crescimento de sua atuação 

internacional devido à 

reestruturação e a um novo 

posicionamento estratégico. 

Criação da CSN Overseas. 

 

 

 

2001-2015 

 

 

Privada 

Processo de 

internacionalização, com 

subsidiárias nos EUA e em 

Portugal, e planos 

ambiciosos nos EUA e 

Inglaterra. 

 

2015 em diante Privada 
Recuo da internacionalização 

da siderurgia, venda de 

unidades internacionais e 

manutenção da exportação 

de minério. 
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Fonte: Adaptado e elaborado a partir de De Paula (2011). 

Do ponto de vista empresarial, a estratégia formaria novas e importantes redes. 

Ter uma presença global e transformar em aço as grandes quantidades que tem 

capacidade de extrair de minério era a ambição do grupo. O momento escolhido era 

oportuno, pois o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), através do BNDES, 

incentivou uma política institucional desenvolvimentista de criação dos “campeões 

nacionais” em um processo de conglomeração da economia (Bugiato, 2014), havendo 

inclusive concedido três empréstimos ao grupo CSN, nos valores de R$ 332,8 milhões 

(2005), R$ 500 milhões (2006), e R$ 558 milhões (2009) (Ibidem, p. 101). 

Entretanto, a estratégia da CSN se expandir para outros países e se tornar uma 

das grandes siderúrgicas mundiais fracassou, pelos motivos que serão apresentados no 

tópico a seguir. 

3.3.1. O fracasso na internacionalização 

Embora tenha adquirido na primeira década do século essas unidades na 

Alemanha, Portugal e Estados Unidos, o processo de se tornar uma das empresas líderes 

na RPG mínero-siderúrgica foi frustrado, e é um fenômeno recente que se pode perceber 

desde, pelo menos, 2018, pouco abordado pela literatura. 

A primeira causa envolve duas perdas emblemáticas de processos de 

concorrência de aquisição de empresas, uma nos Estados Unidos e outra na Europa, 

porque embora tenha adquirido a Heartland (Estados Unidos) e a Lusosider (Europa), 

essas seriam operações auxiliares e não representavam investimentos tão vultuosos 

quanto os que perdeu, investimentos estes com os quais desafiaria as já estabelecidas 

empresas nestes grandes mercados. 

3.3.1.1. O caso Corus: CSN x Tata Steel 

Para acessar o mercado europeu, em 2006 a CSN definiu como estratégia 

adquirir a empresa anglo-holandesa Corus36, segunda maior produtora europeia de aço, 

que contava com 47 mil funcionários em vários países europeus, tinha uma boa 

qualificação técnica e uma interessante exposição no mercado. Isso lhe permitiria obter 

                                                             
36 Fruto da fusão da British Steel com a Hoogovens. 
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a integração necessária de operações para ser competitiva neste grande mercado, que é o 

da União Europeia, e se consolidar no mercado internacional com uma operação 

expressiva, através da qual ela destinaria para produção de aço grande parte de seu 

minério que era vendido aos países asiáticos. 

A aquisição da empresa se subsumia perfeitamente aos interesses do grupo: 

A Corus [...] era uma empresa que importava minério. Uma 

empresa de 15 milhões de toneladas/ano, quatro laminadores a 

quente. Grande empresa, praticamente toda produção do Reino 

Unido. Faria muito sentido para a CSN. A gente queria mandar 

placas do Brasil para serem laminadas na Inglaterra. [...] Em 

termos de expansão era o ideal. – Márcio Lins. 

Dadas as proporções do negócio que se aventava, houve questionamentos 

partindo do mercado quanto à operação. À época, Steinbruch, diretor-presidente da 

CSN, declarou que “este tipo de transação ainda é novo e desconhecido no Brasil. Vai 

levar um tempo para que as pessoas o entendam” (De Paula, 2011). 

Houve um risco reconhecido e assumido pela empresa naquela ocasião, que 

envolvia agravar ainda mais um problema crônico, o endividamento da empresa: 

O mercado via prós e contras na compra da Corus pela CSN. Ao 

mesmo tempo em que significava a entrada da CSN no rol de 

gigantes globais da siderurgia, a compra representaria forte 

aumento do endividamento e da alavancagem financeira da 

empresa brasileira.37 

Entretanto, os planos da CSN não tiveram êxito, pois a Tata Steel, conglomerado 

empresarial indiano, acabou se sagrando vencedora da aquisição da Corus, com uma 

proposta de US$11.3 bilhões, ou 608 pence por ação. O valor foi criticado por analistas 

que consideraram que as ações foram superestimadas em 25%, face as primeiras 

propostas das companhias indiana e brasileira, na casa dos 455-475 pence por ação 

(Vishwanath, 2010). Como frisou Lins no mesmo sentido, ponderando sobre a perda da 

CSN: “entrou um grupo indiano que fez uma proposta muito alta. Uma 

supervalorização. O grupo Tata fez um esforço fora do racional para aquele tipo de 

aquisição”. 

                                                             
37 O Globo, Rio de Janeiro, 31 de jan. de 2007. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/csn-

continua-comprometida-com-internacionalizacao-4236990>. Acesso em: 23 de abr. de 2020. 
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A Tata Steel, com essa operação que foi a maior aquisição indiana de uma 

empresa estrangeira na história, de quinquagésima sexta empresa da RPG siderúrgica 

elevou-se à condição de quinta, conquistando objetivo comungado pela CSN (ibidem). 

3.3.1.2. O caso da Siderúrgica do Alabama (EUA): Nippon e Arcellor unidas 

No estado norte-americano do Alabama, na cidade de Calvert, em 2013, a CSN 

pretendia comprar uma operação siderúrgica grande pertencente à TKS, em que se 

produziria um total 5 milhões de toneladas de aço por ano, a fim de transformar placas 

de aço, que é um produto intermediário na cadeia produtiva, em aço laminado, a partir 

da utilização de uma máquina chamada laminador de tiras a quente. Tratava-se de um 

negócio no mesmo sentido da estratégia da Corus. À época que pretendia essa 

aquisição, a CSN já era dona da Heartland, mas caso a estratégia idealizada pela CSN 

de comprar a planta do Alabama se materializasse, a Heartland se tornaria apenas um 

complemento da operação. 

Como descreve Lins sobre a idealização da estratégia, 

Esse laminador lá no Alabama também é um laminador para 5 

milhões de toneladas por ano, é um laminador de grande porte. 

Isso pra CSN seria ideal porque ia praticamente dobrar a 

capacidade da CSN de produção de aço, ia sair dos 6 milhões de 

capacidade para 11 milhões de toneladas de capacidade de 

laminação, dentro do mercado americano, que é um mercado 

que demanda né, que importa aço – Márcio Lins. 

 

Para se mensurar a importância que a aquisição representaria, deve-se frisar que 

no Brasil há três laminadores importantes, e o da CSN é o com maior capacidade de 

produção atualmente, com possibilidade de laminar 5 milhões de toneladas por ano. A 

planta no Alabama teria um laminador com a mesma capacidade, sendo o que a CSN 

reconhecia ideal, pois o grupo dobraria sua capacidade de produção, possibilitando que 

se enraizasse no mercado americano e disputasse um território importante. 

Entretanto, a CSN foi impedida por uma aliança entre duas empresas que em 

situações de normalidade de mercado colocam-se como concorrentes, que são a Nippon 

Steel, segundo maior conglomerado siderúrgico do mundo, e a ArcelorMittal, que é o 

primeiro. Elas acabaram adquirindo a operação por US$ 1,5 bilhão, empregados a partir 

da criação de uma joint venture. Lins relata o que aconteceu à época: 
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A Arcelor com a Nippon se uniram e fizeram uma proposta mais 

alta que a da CSN. São concorrentes. [...] A leitura que a gente 

faz, claro que ninguém fica falando isso pros outros. A gente 

sente que houve este movimento. Elas combinaram suas 

estratégias. Ambas já tinham operação nos Estados Unidos. 

Entrar mais um concorrente – ainda mais um que tem minério de 

ferro de qualidade como a CSN – e adquirir uma planta para 

concorrer com elas no mercado dos Estados poderia provocar 

danos a suas estratégias. Aí se juntaram e bloquearam a entrada 

da CSN. – Márcio Lins. 

3.3.1.3. A concorrência inviabilizada 

Quando se propôs a disputar aquele mercado, a CSN já tinha acesso a recursos 

fundamentais, extraía minério de boa qualidade a partir de um eficiente esquema mina-

ferrovia-porto e estava verticalmente integrada, o que permitia um produto de qualidade 

a um dos mais baixos custos do mundo, o que era ainda mais emblemático quando 

comparado à produção estadunidense. Avaliava-se que a Companhia possuía “uma 

planta moderna e muito competitiva, além de logística e margens altíssimas de geração 

de caixa, além de uma das melhores margens Ebitda da siderurgia mundial, o que dá 

uma capacidade competitiva muito grande [em relação ao mercado global]”.38 

Do que foi narrado em entrevista, somado a análises e notícias sobre o caso, ao 

perceber a posição que a holding brasileira pretendia naquele mercado, a Nippon e a 

Arcelor fizeram um acordo de não-agressão (Fligstein, 2001) a fim de manter seus 

nichos, optando por uma estratégia de cooperação para controlar a competição. Estas 

empresas, que podem ser entendidas como incumbentes, pois já tem parte do mercado 

garantido, manejaram seu poder na rede para defender seu status no mercado da CSN, 

que assumia a posição de empresa desafiante (ibidem). 

Como se observa neste caso empírico, a concorrência desenfreada não é 

desejada pelas empresas já estáveis, que operam, muitas vezes, para mitigar seus efeitos. 

Na colocação de Fligstein e Dauter, “as firmas tentam controlar os mercados usando 

seu tamanho, sua tecnologia e seu acesso ao governo para promover uma hierarquia 

entre incumbentes e desafiadores” (2012, p. 504). 

É justamente esse o entendimento corrente nos debates da NSE desde 

Granovetter (1985), que vem apontando que na economia atual as relações interfirmas 

                                                             
38 CSN vai manter estratégia de internacionalização. Estadão, São Paulo, 13 de nov. de 2002. Disponível 

em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,csn-vai-manter-estrategia-de-

internacionalizacao,20021113p40885>. Acesso em: 23 de abr. de 2020. 
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adquiriram uma importância tal que, para impedir a entrada de um novo player no 

mercado, empresas abstratamente concorrentes realizam alianças estratégicas baseadas 

sobretudo no grau de confiança que comungam (Hess, 2004).  Essas alianças 

representam 

um mecanismo constitutivo e mutuamente dependente que 

envolve interesses compartilhados e uma cooperação entre dois 

ou mais grupos de atores que, de outra forma, não poderiam 

atuar em conjunto para um objetivo estratégico comum. Essa 

interação envolve fluxos materiais em termos transacionais (por 

exemplo, investimento em ações e movimentação de bens 

intermediários ou finais) e fluxos não-materiais  (Yeung, 2009, 

p. 333). 

No caso da aquisição da siderúrgica em Calvert, o padrão de concorrência 

abstrata atomizada não tem nenhum potencial explicativo. É o relacionamento 

cooperativo em rede que é importante na hipótese analisada, somado ao não menos 

relevante papel do Estado, que engendra as condições através das quais surgem as 

oportunidades de expansão e sobrevivência das firmas. Como observam novamente 

Fligstein e Dauter, 

A competição em novos mercados tende a ser diferente da 

competição em mercados estáveis. As firmas, nos dois casos, 

tentarão fazer o que estiver ao seu alcance para sobreviver. Em 

mercados novos, as firmas têm muitas dependências de recursos 

que fazem com que sua sobrevivência seja difícil. Ainda assim, 

elas podem usar suas relações sociais com entidades 

corporativas maiores, fornecedores, clientes e governos para 

construir coalizões que possam produzir estabilidade (Fligstein e 

Dauter, 2012, p. 504). 

 

Em síntese, o insight apresentado por Fligstein e Dauter de que, se por vezes as 

estruturas sociais do mercado podem de fato promover eficiências através de 

competição e crescimento, mais habitualmente elas protegem as empresas incumbentes, 

tem aqui um exemplo empírico, uma vez que a Arcellor e Nippon adquiriram em 

cooperação, mediante joint venture, uma empresa cujo preço era considerado inferior ao 

que efetivamente pagaram, buscando garantir seus status de incumbentes no mercado, 

impedindo a participação de uma desafiadora. As suas posições como empresas 

incumbentes, que já gozam de estabilidade, permitem que seu poder e, portanto, sua 

agenciação em relação aos demais atores (outras empresas e o poder público, no caso 
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em questão) sejam aumentados exponencialmente. Nesse sentido, imperioso concluir 

que 

Em mercados estáveis, os incumbentes têm mais ferramentas 

para derrotar os competidores, seja por meio de competição via 

preço, seja usando várias ferramentas para resistir à entrada dos 

competidores no mercado, ou cooptando os competidores 

copiando-os ou comprando-os (Fligstein e Dauter, 2012, p. 504). 

 

3.3.2.  O recuo como consequência da estratégia financeira 

Estes insucessos relativos às investidas no Alabama e na Europa prenunciaram a 

derrota na estratégia de internacionalização da CSN. Os principais marcos do recuo no 

movimento de se tornar um global player ocorrem partir de 2018, com venda da 

Heartland para a Steel Dynamics, e agora da Lusosider, que está à venda, assim como a 

unidade alemã da CSN, a SWT. Esse movimento é explicado pelo abandono de uma 

estratégia de investimento em favor de uma estratégia financeira, como será à frente 

explicado. 

Nas palavras Lins, ele observou empiricamente 

[...] um recuo internacional... Isso porque a CSN ficou com um 

problema financeiro muito sério a partir da crise de 2008/2009. 

O Brasil foi perdendo grau de investimento internacional. A 

CSN, para crescer, se endividou com financiamentos de fora, 

com taxas de juros líquidas de 2% ao ano. [...] Quando o Brasil 

foi perdendo grau de investimento, os fundos de pensão... a CSN 

não conseguiu mais renovar os contratos lá fora e teve que 

internacionalizar a dívida, com taxa de 10, 12% ao ano. – 

Márcio Lins.39 

Yuri Nardelli percebe o mesmo: “O recuo é inegável e o objetivo com a venda 

dos ativos é reduzir o nível de endividamento da empresa.” Portanto, a segunda causa 

para o fracasso na internacionalização deve ser pensada a partir das diretrizes lembradas 

por Ramalho e Santos (2015), que frisam que as formas de repartição de lucros e 

dividendos explicitam disputas de poder entre administradores e acionistas, e acabam 

materializando uma estratégia de financiamento. No caso da CSN, as opções financeiras 

                                                             
39 Lins também culpa a “ausência de política industrial” brasileira como razão para o recuo. Segundo ele, 

o Estado, via poder instituticional, deveria favorecer não a exportação do minério, mas a produção de aço 

e de produtos manufaturados. Inclusive, cita o caso da Índia, que, segundo ele, obteve êxito em alavancar 

uma política de desenvolvimento do setor. 
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estratégicas impactaram de modo incisivo perfis e prazos de dívida, e seus efeitos 

perduram sobre as condições de eficácia das demais estratégias corporativas ainda hoje. 

Nos últimos anos, a companhia vinha optando pelo endividamento a partir da 

tomada de empréstimos públicos e privados, em escalas nacional e internacional, com a 

finalidade de poder distribuir mais lucros entre os acionistas e, concomitantemente, 

realizar uma estratégia de expansão.  

A premissa adotada pela direção da Companhia era a de que se houvesse 

adquirido as operações acima mencionadas, acessaria mercados de capitais em 

condições mais vantajosas e poderia lidar melhor com suas dívidas, trabalhando com 

uma expansão na siderurgia. Com isso, planejava-se um alargamento de suas redes, a 

agregação de mais valor ao minério que produz e, ainda, a elevação da produção de aço 

para três vezes o que produzia. Assim, os empréstimos que contraiu para se expandir, 

caso estas condições fossem verificadas, poderiam ser quitados.  

Porém, com a frustração das aquisições mais expressivas, a empresa se viu 

compelida a colocar à venda os ativos internacionais que havia adquirido, justamente 

para lidar com sua enorme dívida. Esse endividamento assumido pela Companhia foi e 

tem sido muito danoso, porque o aumento na taxa fez com que o estoque de dívida 

triplicasse, perdendo capacidade de investimento e optando por desinvestir. Atualmente, 

segundo dados de 2019, a Companhia tem um montante de R$ 37 bilhões e 314 milhões 

em dívidas (Formulário de referência CSN, 2019). 

Como confirmado pelo diretor executivo de Finanças da CSN, Marcelo Ribeiro, 

a empresa inverteu diametralmente sua estratégia: pretende reduzir ao mínimo o 

pagamento de dividendos e concluir a venda de ativos, o que tem implicado em sua 

desvalorização momentânea no mercado.  

Ante ao novo cenário,   

A meta da CSN para os próximos dois anos é reduzir seu 

endividamento em R$ 7,6 bilhões. Com isso, a empresa espera 

fechar os próximos 24 meses com um endividamento de R$ 20 

bilhões. A informação foi dada nesta quinta-feira, 12, pelo 

diretor executivo de Finanças da Companhia Siderúrgica 
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Nacional (CSN), Marcelo Ribeiro, durante evento com 

investidores.40 

Uma terceira causa para o recuo da internacionalização, esta que tinha como 

premissa o crescimento siderúrgico da empresa, foi a dificuldade de concorrência com a 

China, o que já tratado anteriormente quando discutido o aumento cada vez maior da 

mineração nos negócios da CSN. Como observou Nardelli, hoje “a siderurgia no Brasil 

e em grande parte do mundo ocidental, estando a CSN inclusa, sofre da concorrência 

do aço chinês, que no caso específico da CSN se reflete em redução de margens e 

volume.” 

Como consideração final ao recuo, portanto, reitera-se que foram determinantes 

para o fracasso na industrialização do grupo a articulação de poderes institucional e 

corporativo na rede, na medida em que 

os próprios países fizeram política industrial e barraram a 

entrada da CSN lá; os Estados Unidos arrumaram consórcios 

para não deixar a gente ganhar a concorrência lá, e na Europa a 

mesma coisa, eles trouxeram outras empresas, tinham muito 

medo da gente. – Márcio Lins. 

E somando-se a estas dificuldades relacionadas às políticas industriais protetivas 

dos demais países e à cooperação de empresas já estabelecidas no mercado, o problema 

de se ter optado por uma estratégia financeira focada em demasia na repartição de lucros 

gerou um endividamento muito significativo. Esse quadro de articulação de estratégia 

financeira frustrada, crescimento da siderurgia chinesa e inviabilização de concorrência 

em outros mercados gestou a reelaboração da estratégia de se firmar como uma líder nas 

RPG siderúrgica. 

3.4. A primarização na CSN e a criação da CBSI 

Há uma outra estratégia a qual se confere destaque, constante em Dias (2015), 

que representa uma investida da CSN no setor de serviços, a partir da criação da 

Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura, que mescla elementos de outras 

estratégias maiores já anteriormente mencionadas: a) integração, sendo o papel 

primordial da empresa prestar serviços à CSN, representando um negócio constituído 

para assumir contratos de terceirização que eram celebrados em áreas estratégicas até 

                                                             
40 Diário do Vale, Volta Redonda, 12 de dez. de 2019. Disponível em: 

<https://diariodovale.com.br/economia/csn-aperta-dividendos-e-vende-ativos-para-reduzir-

endividamento/>. Acesso em: 23 de abr. de 2020. 
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então; b) diversificação, porque a CBSI lida com a prestação de serviços, setor distinto 

do core business do grupo, embora sob esta ótica não tão relevante economicamente 

quanto outros setores da holding, sendo pensado mais pela ótica integrativa do que de 

diversificação. 

De todo modo, para chegar ao estado atual de coisas em relação à CBSI é 

necessário reconstituir o processo que culminou em sua criação, que envolve uma 

questão estratégica empresarial: fazer ou delegar uma atividade, ligando-se, também, 

com o debate que envolve a gestão da mão-de-obra.  

3.4.1. Delegações de atividades e terceirização na CSN 

Segundo Dias (2015), na CSN a terceirização começou a expandir-se mais 

intensamente pelo interior da unidade produtiva da Usina Presidente Vargas (UPV) nos 

anos 1990, no contexto de privatização, mudança no gerenciamento do trabalho e 

ascensão neoliberal. Naquele momento, a terceirização foi eleita como a estratégia 

solucionadora da maioria dos problemas das empresas, um verdadeiro dogma para dar 

respostas satisfatórias à questão da efetividade.  

A terceirização é um neologismo oriundo da administração empresarial que 

remete à ideia de intermediário, visando enfatizar a intermediação do serviço que é 

prestado. Trata-se da passagem de uma atividade a um terceiro, que assumirá a relação 

de trabalho e os custos e direitos previstos na legislação trabalhista (Druck, 1999). 

Como fenômeno mundial, a terceirização tem suas origens na Revolução Industrial, mas 

foi adquirindo contornos e uma centralidade nos últimos quarenta anos, em decorrência 

do já abordado processo de reestruturação do modelo hegemônico de desenvolvimento 

econômico e de acumulação capitalista que se inicia durante os anos 70, e a partir do 

qual foram operadas mudanças importantes na organização do trabalho, ligadas também 

à reconfiguração de regras, instituições e direitos. 

Questionava-se, a essa altura, a concentração de funções na grande fábrica, 

típica da verticalização fordista, propondo-se que fosse substituída pela horizontalização 

e por uma empresa enxuta. Tarefas da produção deveriam ser reduzidas e delegadas às 

subcontratadas, enquanto as empresas deveriam focar sua energia e capital em seu core 

business. Segundo Sennett, “as empresas buscaram eliminar camadas de burocracia, 

tornar-se organizações mais planas e flexíveis. Em vez das organizações tipo pirâmide, 

a administração quer agora pensar nas organizações como redes” (2008, p. 23). 
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O protagonismo da terceirização neste contexto de reestruturação produtiva se 

deveu também à finalidade de diminuir os custos de produção e intensificar a extração 

de trabalho, aumentando o controle sobre as entidades sindicais e fragmentando os 

interesses dos trabalhadores (Coriat, 1994). Os ganhos de produtividade que 

acompanham a prática derivam da seguinte cartilha: redução de efetivos, mudanças 

organizacionais e intensificação do trabalho. O princípio organizacional da flexibilidade 

assume duas frentes: flexibilidade externa, que corresponde ao uso da subcontratação de 

atividades consideradas menos centrais; e flexibilidade interna, que diz respeito ao 

treinamento de pessoal visando à polivalência e/ou à multifuncionalidade. 

Como frisam Levy e Palpacuer desde a perspectiva das RPG, 

A literatura sobre administração geralmente abraçou a 

desintegração vertical de empresas e a formação de "redes 

estratégicas" como um desenvolvimento positivo no qual as 

empresas se tornam mais ágeis e dinâmicas, concentrando-se em 

suas principais competências, aproveitando os recursos 

complementares mantidos pelos parceiros de rede que 

permanecem indispensáveis para o conjunto produtivo 

empreendimento. A governança nessas redes era frequentemente 

vista como menos hierárquica e mais democrática da que em 

sistemas de produção dominados por grandes corporações 

multinacionais (2017, p. 336). 

 

A abrangência da prática no Brasil decorre da supramencionada capacidade de 

reduzir custos com contratação de força de trabalho, e por consequência, de servir como 

instrumento para a recomposição das taxas de lucro. A direção da CSN já salientava em 

1993 que a terceirização teria um papel especial em suas estratégias corporativas: “A 

terceirização, automação e a compactação de funções serão bases para as revisões 

organizacionais. Ao lado disso, procurar-se-á manter controle sobre o desempenho da 

mão-de-obra, em todos os níveis.” (Informe CSN, 1992, p. 12)41 

É importante retomar que, ainda antes do prognóstico da direção em 1993, um 

processo de diferenciação entre operários estratégicos e periféricos se iniciou a partir de 

                                                             
41 Esses aspectos que envolvem formalidade/informalidade são de suma importância na investigação 

contemporânea sobre RPGs. É uma característica dinâmica presente nas estratégias das empresas.  

Conforme assevera Phillips “[…] informalidade e a formalidade não existem como esferas da vida 

econômica e social distintas (e separadas), mas são interligadas de maneiras complexas. […] Esta 

mescla estrutural é tanto um resultado do funcionamento de RPGs quanto um processo-chave em sua 

constituição e evolução (Phillips apud Santos, 2011, p. 382). 
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recomendação da consultoria da empresa internacional Arthur D. Little, inserido no 

plano D (entre 1979 e 1984), processo já resgatado parcialmente no capítulo anterior. A 

consultoria estadunidense sugeriu à empresa brasileira que “todas as atividades 

classificadas como “externas” à produção do aço fossem progressivamente 

transferidas para empresa subcontratadas” (Mangabeira, 1993, p. 69), o que gerou uma 

reorganização sem precedentes até o momento na companhia. Era justamente nessas 

atividades externas, delegadas às subcontratadas, estavam os trabalhadores de limpeza e 

construção civil, postos considerados à época menos qualificados. 

Essa diferenciação entre os trabalhadores e a sugestão de delegação, conforme o 

parecer fornecido pela D. Little, permitiriam não só diminuir uma mão-de-obra 

considerada excessiva, o que reduziria o custo com pessoal, mas também possibilitaria 

aumentar os níveis de produtividade, intensificando o trabalho, elementos estes 

inerentes à precarização. No contexto de ascensão neoliberal, a CSN seguiu essa 

tendência (como enxerga Kaplinsky, 2005) constante na assessoria da D. Little de 

manter internamente os trabalhadores com salários mais altos, que exerciam atividades 

gerenciais mais simbólicas associadas com as competências de comando, enquanto 

externalizava as tarefas de fabricação, montagem, etc. de margem inferior.  

Dias (2015) destaca sobre esse processo que grande parte das subcontratações na 

CSN eram realizadas por sua subsidiária – a Fábrica de Estruturas Metálicas (FEM) – 

que naquela época passou a ser incumbida da maioria das atividades de manutenção.42 

Sua alienação em 2002 representou uma importante mudança na organização de 

trabalho dentro da empresa, pois era justamente ela que, apesar de contratar alguns 

trabalhadores diretamente, também terceirizava substantivo contingente de 

trabalhadores dentro da fábrica, com remunerações distintas, mas sob fiscalização de 

funcionários “realmente” CSN. O fim da Fábrica criou condições que facilitaram a 

delegação dos contratos a empresas terceiras, em que estas últimas executariam as 

ordens concebidas por funcionários diretamente empregados pela CSN. 

Do ponto de vista empresarial, isso permitiu tornar um grupo de trabalhadores 

estratégico mais estável, que são os de concepção, seguindo o paradigma da divisão 

intelectual do trabalho. Com isso, a empresa pôde exigir um nível de comprometimento 

mais elevado e, por consequência, uma intervenção mais dedicada na fiscalização do 

                                                             
42 A manutenção aqui é entendida como o plexo de atividades destinadas a manter ou restabelecer os bens 

uttilizados na cadeia produtiva. 



97 

 

 

processo produtivo. Para isso, os trabalhadores contratados diretamente pela Companhia 

aufeririam melhores condições de trabalho e remunerações mais elevadas, com 

possibilidade de ascensão na carreira, ao que os periféricos, subcontratados em geral 

vinculados à limpeza e à construção, teriam não só um salário mais baixo como 

condições de trabalho mais precárias43. 

Portanto, quando da alienação da FEM, empresas terceirizadas assumiram os 

contratos relacionados às atividades que eram delegadas à antiga subsidiária, 

incorporando parte de sua mão-de-obra treinada e experiente (Dias, 2015).  Expressivos 

contratos de terceirização da manutenção foram celebrados, de modo que os 

trabalhadores de atividades não vinculadas diretamente à produção e de manutenção 

superou o número daqueles que trabalhavam dentro da Usina. 

3.4.2. Contestação e problemas da terceirização na CSN 

Apesar da degradação das condições laborais dos terceirizados que exerciam 

estas atividades, quase inerente à terceirização quando observada empiricamente, e 

ainda da dificuldade de mobilização pela própria situação a que estão submetidos, foram 

organizadas ações coletivas nos anos 2000 que tiveram como efeitos melhorias 

remuneratórias e nas condições de trabalho. Houve importantes greves de terceirizados 

da CSN nos anos de 1995, 2003, 2005 e 2006, que pressionaram a Companhia a partir 

da insatisfação de trabalhadores com as condições defasadas. Além das ações como 

greves, observava-se a falta de cooperação e comprometimento destes trabalhadores, em 

decorrência de seu não reconhecimento por parte da CSN e da subcontratante, como 

destacou Dias (2015, p. 140). 

Esses movimentos envolvendo os trabalhadores terceirizados, além da aquisição 

de novos direitos trabalhistas, “ampliaram os benefícios tanto de ordem social quanto 

econômica para os trabalhadores terceirizados” (ibidem) e possibilitaram, na tese de 

Dias, o questionamento de um lugar-comum nas ciências sociais de analisarem tais 

trabalhadores como vítimas passivas de um capital que procura trabalho barato ou 

indigno, demonstrando, na verdade, a dinâmica complexa das ações dos trabalhadores 

que envolve contradições e resistências, mas sem apresentar qualquer noção modelar de 

agência, ou ainda vincular esta agência dos trabalhadores exclusivamente à ação 

                                                             
43 Dias (2010; 2015) explora como este processo de divisão entre os trabalhadores terceirizados e os 

contratados diretamente pela CSN influencia na construção das identidades e na dinâmica do engajamento 

dos trabalhadores, que não deixam de ser marcados por contradições e novas formas de solidariedade. 
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coletiva institucionalizada sob forma sindical. A autora apresenta uma diversidade de 

maneiras, atos e práticas dos trabalhadores que constroem as vidas de trabalho destes 

operários, como sabotagens, evasão e absenteísmo, e como essas formas específicas 

conformam à rede de produção da empresa.  

Somado a esse fator, que as ações dos trabalhadores que prejudicavam a 

produção e a eficiência da Companhia, o poder de barganha das empresas com quem a 

CSN celebrava contratos de delegações de atividades já incomodava a direção, que 

também não conseguia realizar ajustes no processo produtivo e moldar as etapas às suas 

peculiaridades.   

Além disso, paulatinamente a empresa perdia controle do processo produtivo e 

já não mais possuía um know-how na maioria das atividades delegadas, muitas das quais 

representavam atividades que não são temporárias ou pontuais dentro da Usina. Oliveira 

sintetiza outros problemas advindos da terceirização, para além de greves, que foram 

determinantes para o questionamento da prática: 

Na CSN a terceirização se tornou custosa na medida em que 

aumentou a oferta de trabalho para trabalhadores qualificados 

naquele setor, acarretando dificuldade para fixação da mão de 

obra, uma vez que os trabalhadores se deslocavam entre 

diferentes empresas em busca de melhores salários. [...] 

Finalmente, podemos citar a queda na qualidade dos serviços 

como um fator negativo da terceirização na referida empresa 

(Oliveira, 2012, p. 15). 

A ocorrência destes eventos de contestação pode ser compreendida como uma 

primeira causa de uma curiosa inflexão neste movimento que era aparentemente 

irrefreável de terceirização. Em 2006, como observa Dias (2015), o processo de 

terceirização começa a ser revertido e as atividades que haviam sido delegadas passam a 

ser primarizadas.  A primarização não se deu somente de uma vez, mas paulatinamente, 

sobretudo em 2006, 2007, 2009 e 2012. Entre 2006 e 2007 houve a primarização de 

manobreiro e guarda patrimonial, com o fundamento de que os serviços terceirizados 

estariam representando custos mais elevados do que se fossem realizados pela empresa, 

e porque a CSN almejava aumentar o controle e fiscalização sobre os trabalhadores da 

UPV; embora o Sindicato dos metalúrgicos, no ano anterior, já houvesse alertado que as 

empresas terceirizadas só precarizavam a força do trabalho, sem reduzir quaisquer 

custos à Companhia (Dias, 2010, p. 36). 
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A despeito do início da reversão do processo de terceirização em 2006, é a partir 

de 2010 que a reprimarização se estende não somente pela UPV, mas pelo próprio 

grupo CSN, que optou por contrariar a cartilha gerencial que tem qualificado a 

terceirização como um processo histórico irreversível. A CSN decidiu encampar tarefas 

em vez de delegá-las, e assim, em vez de terceirizar, ela reduziu o número de 

terceirizados, e os levou para si ou para empresas do grupo.  Como reconhece Nardelli,  

A primarização da CSN é um fenômeno controverso e de 

maneira geral segue no sentido contrário dos principais 

concorrentes e players do mercado. Mas as decisões se 

basearam fundamentalmente em estudos de viabilidade 

econômica que demostraram redução de gastos com a 

primarização, além de ganhos em produtividade e qualidade. – 

Yuri Nardelli.  

Os dois quadros a seguir ajudam a compreender esta tendência de redução dos 

terceirizados e o aumento do quadro próprio, embora haja uma certa distorção nos dados 

devido à recente reforma do alto-forno 3, que mobilizou pelo menos 2000 empregados, 

segundo informação de dirigente do Sintraconsmonpes. 

 

Quadro 5 – Número de terceirizados no grupo CSN 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total de terceirizados 

 

34.361 30.497 20.797 25.833 17.490 8.426 

 

Fonte: CSN – Formulários de referência. 

Em 2017, o número total de trabalhadores terceirizados ainda foi reduzido para 

5.947, embora no ano seguinte, o último do qual se possui números, tenha aumentado 

para 6.979. De todo o modo, denota relevante redução de postos terceirizados, 

sobretudo se comparado ao contingente de 34.361 trabalhadores terceirizados em 2011.   

Já o quadro a seguir ajuda a compreender a dimensão do número de 

trabalhadores terceirizados frente ao número de trabalhadores no efetivo próprio da 

Companhia: 
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Quadro 6 – Número de trabalhadores do efetivo próprio no grupo CSN 

Categoria Efetivo Próprio em Exercício 

Dez/2018 Dez/2017 Dez/2016 

Subtotal 24.857 25.189 23.993 

1.Gerenciamento 635 419 439 

2.Especialista 9.456 3.289 3.439 

3.Administrativo/Operacional 14.766 21.481 20.115 

Fonte: CSN – Formulários de referência. 

O gráfico abaixo compara o quantitativo de funcionários terceirizados da CSN 

ao de efetivos, e denota que há uma queda relevante das terceirizações: 

Gráfico 3 – Relação entre quadros próprio e terceirizado na CSN 

 

Fonte: elaboração própria a partir de formulário de referência da CSN. 

 

 

 

3.4.3. O caso da Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura 

Nesse contexto de assumir as etapas do processo produtivo efetivado por todo o 

grupo, a estratégia empresarial materializada na criação da Companhia Brasileira de 
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Serviços de Infraestrutura (CBSI) chama atenção. Trata-se de uma empresa que nasceu 

como joint venture em 2011, com parcela de 50% de seu capital pertence à CSN e a 

outra metade à CKLS Serviços Ltda. (antiga Cikel), empresa anteriormente terceirizada 

pela Siderúrgica. Nas demonstrações financeiras da CSN, referentes ao ano de 2011, há 

a primeira menção institucional à sua criação, embora propositalmente a empresa não 

tenha adiantado nada aos trabalhadores e aos sindicatos envolvidos, justamente para não 

criar condições em que fossem desenvolvidas negociações acerca do processo de 

primarização e conflitos sobre a forma pela qual se daria. 

Atualmente, pode-se compreendê-la como um dos agentes principais de 

primarização44, embora haja outras frentes dentro do grupo, e há poucos meses foi 

adquirida integralmente pela CSN. Apesar do fato que a criação da CBSI e sua posterior 

aquisição integral pela CSN não tenham conferido aos trabalhadores o status de 

CSN/UPV, do ponto de vista da constituição da estratégia corporativa não há muito 

espaço para definir a prestação de serviços por uma empresa que é “100%” CSN como 

terceirização.  

Como foi consignado pelos entrevistados, a empresa hoje executa a estratégia 

que na díade “make or buy” ou “fazer ou delegar” representa a opção por fazer, em vez 

de delegar, embora aqui se tenha optado por unidade de referência do “ator que faz” o 

grupo/holding CSN, e não a UPV. A ficção jurídica de independência entre a holding e 

as empresas controladas não resiste, portanto, a uma análise que considere sua 

configuração e as relações empíricas subjacentes. O processo hoje pode ser 

caracterizado pela reversão da terceirização, consistindo em retomar, pelo grupo, as 

atividades que haviam sido terceirizadas. 

Além disso, os agentes entrevistados foram enfáticos ao frisar que a margem 

decisória da direção da CBSI está norteada pelos interesses das empresas que se 

dedicam ao ramo mínero-siderúrgico, inexistindo elementos que são pressupostos 

                                                             
44 De todo modo, a própria CSN/UPV assumiu grande parte dos serviços de manutenção que antes eram 

das prestadoras de serviços Sankyu e Primetals, o que mostra que não é somente via CBSI (CSN 

Serviços) que se dá a primarização. Ao assumir os serviços prestados por estas duas empresas, houve a 

primarização de 1600 trabalhadores, o que se justifica, segundo o gerente geral de oficinas e serviços da 

CSN, como uma medida visando à integração maior dentro das diversas áreas na indústria, buscando um 

maior alinhamento entre as atividades produtivas e de manutenção. (Diário do Vale, Volta Redonda, 27 

de abr. de 2017) 
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básicos da caracterização da terceirização, como autonomia, conflito de interesses e a 

própria noção de captura de lucro próprio.  

Não obstante existir há menos de uma década, a empresa possui uma 

importância perceptível no Município de Volta Redonda, pois já é uma das maiores 

empregadoras do Município segundo dados do Caged, e possui uma relação que se pode 

considerar próxima do governo municipal, em que ações do poder público são 

efetivadas para si e são compartilhados interesses, ajudando a repensar a relação entre o 

poder público e o grupo CSN. 

A CSBI presta serviços de manutenção para a CSN, realizando atividades como 

limpeza industrial, apoio logístico, manutenção de estruturas e linhas férreas, e a 

embalagem e eletromecânica na Usina Presidente Vargas (UPV), sobretudo nas áreas 

consideradas estratégicas da Companhia: alto-forno, aciaria, coqueria, etc (CSN, 

Demonstrações Financeiras 2011). As palavras de Zeomar45 atestam o mesmo: 

A CBSI é uma empresa que acaba sendo direcionada, é a que faz 

a cobertura direto pra CSN; você pega os principais pontos – 

sinterização, coqueria, alto-forno (...) Boa parte desses setores, 

principalmente a parte de estrutura [hoje] é CBSI. Setor 

estratégico. Então esse é um contrato contínuo que eles têm, isso 

não é uma disputa [eventual], é um contrato contínuo. Então eu 

acho que com essa visão do contrato contínuo, “opa, aqui eu 

tenho condições de avançar um pouquinho mais”. – Zeomar 

Tessaro. 

 

A outrora joint venture, hoje pertencente integralmente ao grupo CSN, enquanto 

inserida na CSN Serviços, incorporou serviços antes prestados pela CKLS – ligados à 

construção civil, embalagem e manutenção de estruturas metálicas, e passou a prestar 

também serviço de limpeza industrial, antes contratados da empresa Verzani Sandrini. 

Além desses, incorporou outros serviços anteriormente subcontratados, menos 

emblemáticos, mas não menos importantes na empresa. 

 

3.4.3.1. O contexto de criação 

                                                             
45 Entrevistado cuja apresentação foi realizada na introdução. 
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A empresa Cikel/CKLS, que prestava diversos serviços de manutenção à CSN, 

passou a ter problemas com contratos com outras empresas na crise de 2008/2009, o que 

dificultava que mantivesse uma prestação de serviços adequada à CSN, na medida que 

sofria uma abrupta perda de estabilidade no mercado. Esse era um elemento que estava 

trazendo insegurança à CSN, já que grande parte destes contratos de manutenção eram 

em espaços estratégicos no interior da Usina, pois se ligavam diretamente à garantia de 

estabilidade do processo produtivo e das unidades operacionais e ainda ao aumento da 

vida útil de todos ativos da empresa. 

Somada a essa insegurança, sobreveio a conjuntura da Copa do Mundo de 

Futebol masculino e das Olimpíadas, realizadas no Brasil, onde massivos contratos na 

área da construção civil estavam sendo firmados, a fim de construir a infraestrutura 

bilionária demandada por estes eventos. Isso, evidentemente, impactou de modo 

negativo a rede de produção da CSN, pois o excesso de demanda inflacionou o mercado 

da prestação de serviços. Para ter a qualidade que se esperava do serviço, a CSN tinha 

que pagar valores muito superiores ao que habitualmente fazia, ao mesmo tempo que, 

paulatinamente, ia perdendo profissionais qualificados que migravam para as obras dos 

eventos esportivos. Segundo relatou Lins sobre o aumento de preços neste mercado: 

Pra ter a mesma qualidade de serviço, você tinha que pagar 

muito caro, e quando entrou Copa e Olimpíada, todos os setores 

prestadores de serviço, desde a construção civil, tiveram um 

inflacionamento enorme, essas obras públicas elas entravam [...] 

eu lembro que eu fiz o [CSN] Paraná pagando 500 o metro 

cúbico do concreto virado e, três anos depois, quando eu vim 

fazer a outra [expansão] aqui já era dois mil. Houve um 

inflacionamento desse mercado nessas obras da Copa e das 

Olimpíadas. – Márcio Lins. 

Deste modo, mesmo como um player relevante no cenário nacional, a CSN não 

conseguia, à época, celebrar junto às prestadoras de serviços contratos a um custo 

moderado, com CSN e contratadas. Considerando as condições atípicas, a CSN optou 

por primarizar ainda mais serviços dentro do grupo, para obter a qualidade almejada a 

um custo razoável e enfrentar os problemas que estavam decorrendo da terceirização, 

adiante abordados. Conforme relata Lins em entrevista, “houve várias outras prestações 

de serviço que a CSN primarizou por conta disso”. 

Para além de uma simples primarização, a CSN optou por formar a CBSI, 

trazendo a Cikel como sua sócia na empresa, a partir da celebração de um contrato de 
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joint venture, que somente há pouco foi desfeito a partir da aquisição integral da CBSI 

mediante arremate da metade das ações que pertenciam à Cikel.  É relevante o fato de a 

CSN ter optado por adquirir uma empresa em conjunto com uma antiga terceirizada em 

vez de criar uma empresa do zero. A Cikel possuía os equipamentos necessários à 

execução dos serviços e o know-how necessário, mas como estava obtendo resultados 

ruins com outros contratos, foi interessante constituir a empresa com a CSN, estender o 

número dos contratos, ainda que com uma taxa de lucro menor.  

Nas palavras de Lins, 

A Cikel já estava trabalhando pra CSN, já tinha o know-how de 

operar, de fazer os serviços dentro do ambiente da CSN e a 

Cikel ofereceu essa oportunidade para a CSN, pois os acionistas 

da Cikel começaram a perder concorrência em outros locais em 

função de não ter competitividade, e aí ofereceram para a CSN a 

participação, a CSN pegou a participação de 50% do negócio, 

gostou do negócio, viu que ia dar certo, e aí foi pra frente. E 

adquiriu os outros 50%. – Márcio Lins. 

 

Sobre a constituição da CBSI a partir da Cikel, que era vinculada ao Sindicato da 

Construção Civil, o sindicalista Zeomar frisou que a CBSI fez parte da estratégia da 

holding CSN de assumir os contratos terceirizados, embora não para o quadro da UPV: 

A Cikel já tinha 20 e tantos anos prestando serviço pra ela e tava 

com a folha enxutinha, não tinha processo, não tinha nada. [...] 

Na verdade é o seguinte, na CBSI nós não fomos consultados. A 

Cikel era uma empresa vinculada a nós, fazia convenção 

coletiva, e por surpresa nossa, a CSN queria entrar nesse ramo 

das terceirizadas, porque o que a CSN vem fazendo, desde a 

privatização ela vem terceirizando; em alguns contratos ela 

entendeu que era mais prejuízo ela deixar com a terceirizada do 

que passar para o próprio quadro, então teve algumas coisas que 

voltaram pro quadro dela; e teve outras que ela tinha interesse de 

não subir muito, mas também de não colocar no quadro. A CBSI 

entrou nessa disputa de mercado. – Zeomar Tessaro. 

 

Além dos contratos de manutenção envolvendo a empresa Cikel, a CBSI 

também incorporou contratos da Verzani Sandrini, empresa que prestava serviços 

enquadrados tecnicamente como de asseio e conservação.  Como bem frisado por Dias, 

a CBSI, naquela instância, tal fato 
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Criou divergências em função de agregar trabalhadores das ex-

subcontratadas Cikel e Verzani Sandrini, com atividades 

respectivamente enquadradas nas categorias da construção civil 

e do asseio e conservação. Pouco antes de se tornar CBSI, a 

Cikel, que estava enquadrada no Sindicato da Construção Civil, 

alterou seu nome para CKLS e, nesta época, assinou acordos 

coletivos com o Sindicato do Asseio e Conservação. No entanto, 

ao integrar a joint venture CBSI, os trabalhadores da CKLS 

voltaram a ser enquadrados no Sindicato dos Trabalhadores da 

Construção Civil do Sul Fluminense ou Sintraconsmonpes 

(Dias, 2015, p. 282). 

 

3.4.3.2.  Objetivos com a criação da CBSI 

A partir da leitura realizada por Dias (2015), denota-se que com estratégia de 

criação da CBSI, a CSN buscou recuperar o controle sobre seu quadro de funcionários, 

possibilitando o aumento da qualidade do serviço prestado e seus reflexos sobre o 

produto final, alinhando produção e manutenção, e com isso reduzindo a quantidade de 

trabalhadores necessários. Além disso, conseguiu evitar a barganha das terceirizadas 

que buscam aumentar os valores da contratação de serviços, preocupação já denotada 

por Steinbruch em entrevista de 1997, constante da tese de Lima: 

O que não podemos é fazer uma terceirização burra no sentido 

em que nosso empregado saia da Companhia para ganhar menos 

e a CSN tenha que comprar esse produto mais caro dos 

fornecedores dela. A Companhia perde, o empregado perde e só 

quem ganha é aquele que não está vendendo por um preço justo. 

– Benjamin Steinbruch – Diário de Vale – 09 e 10/08/1997 

(Lima, 2010, p. 171). 

 

A partir da perspectiva dos trabalhadores, Zeomar Tessaro enxerga que “A CBSI 

ela veio, lógico, na ideia da empresa principal de baratear o custo e ter a possibilidade 

de, em tese, ganhar esses contratos mais complicados”. Entretanto, observa-se que, em 

relação aos trabalhadores da CSN/UPV, não houve nem perda nem ganhos 

remuneratórios por parte dos trabalhadores primarizados para a CBSI, mesmo com a 

recente aquisição integral. Segundo o dirigente sindical, “Para nós, o fato dela ser hoje 

totalmente da CSN ou ser como era, pra nós não alterou nada. O trabalhador ganhou 

com isso? Ainda não, mas também não perdeu”. 
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Ao assumir um elo da cadeia produtiva, o que a CSN de fato ganhou em termos 

de aquisição e captura de valor foi a diferença entre o que pagava a título contratual, ou 

seja, o montante de custos total dos contratos, e o que as contratadas pagavam aos 

trabalhadores.  

É inequívoco que os trabalhadores CSN/UPV têm vantagens e benefícios 

superiores, como 70% de bonificação de férias, plano de saúde, cartão alimentação, 

PLR mais expressiva, Kit escolar, plano odontológico, dejejum, auxílio creche, entre 

outros que em sua maioria remontam à época de “estatal”, mas o salário-base é inferior 

aos trabalhadores CBSI, que por sua vez já não auferem tais direitos. Isso se deveu, 

conforme a perspectiva apresentada por Zeomar, dos ganhos reais de salários obtidos 

nas Convenções Coletivas de Trabalho nos últimos anos por parte do Sintraconsmonpes 

em relação às empresas enquadradas como de manutenção e construção civil, que foi 

mais exitoso ao negociar as pautas de direitos de sua categoria que o Sindicato dos 

metalúrgicos.46 

Como ponderou Zeomar, 

O salário do metalúrgico [CSN/UPV] é menor, porém tem mais 

benefícios. Por exemplo, o que já vem lá da época da estatal, o 

plano de saúde, a questão da PLR. É porque não foram tirados 

os benefícios, as férias continuam 70%, a cesta básica 400 reais, 

a PLR bastante razoável. Agora, na questão salarial é muito 

melhor [na construção civil/CBSI]. O ideal seria os benefícios 

que são advindos da época dela ainda estatal com o salário que 

eles [da construção civil] têm hoje, porque o salário que eles têm 

é melhor que o salário do metalúrgico. Tanto é que hoje sai um 

garotão da escola técnica [ETPC], vai para a CSN, o salário base 

deles é 1300 reais – 1300 reais é nosso ajudante. Então, se você 

pegar um salário médio da CSN de R$ 2000 e alguma coisa pra 

cá, ele tá bem aquém do salário da construção civil. – Zeomar 

Tessaro. 

O sindicalista, como decorre do relato, não observa uma redução salarial na 

opção de primarizar através da CBSI e não diretamente na CSN, mas sim que as 

diferentes rubricas salariais quando somadas acabam apontando para valores brutos que 

são similares.  

                                                             
46 A partir de dados do DIEESE, negociações coletivas e boletins sindicais, Dias (2015, p. 140 e 

seguintes) também constatou perdas de direitos e benefícios nas negociações coletivas dos trabalhadores 

da CSN ao longo dos anos 1990.  
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Entre outros problemas advindos da terceirização estava a responsabilização 

jurídica subsidiária pelas dívidas trabalhistas das empresas subcontratadas, questão que 

foi mais bem lidada a partir da intermediação da CBSI. Como frisa Tessaro,  

Entra com um processo contra uma empresa [subcontratada], a 

empresa não tem capital pra pagar, quem é que você vai arrolar? 

A quem te contratou. [...] A empresa [subcontratada] pode 

morrer, mas ela [a CSN] não vai pagar uma conta que é da 

empresa. Então se a empresa não tem verba o suficiente para 

pagar a dívida, o que que a CSN faz? Ela cancela o contrato do 

cara, abre pra uma outra empresa, mas o que tem ali ela segura, 

o resto ela paga. Pra que? Pra não tomar aquele prejuízo que ela 

mesma causou. Porque o fato de quando você joga as coisas 

muito pra baixo, o camarada acaba cumprindo contrato no 

sufoco. – Zeomar Tessaro. 

Do ponto de vista corporativo, entretanto, após haver realizado uma 

experimentação no campo de serviços e ter se apropriado do know-how, a CSN 

entendeu que não mais precisaria da Cikel, e adquiriu a participação da empresa na 

CBSI. Para Zeomar, 

O que era produzido aqui era 50% pra lá, 50% pra cá. Se o 

negócio pode dar lucro, porque eu vou deixar dar lucro e levar 

pra lá? Vou trazer pra cá. Então eu acho que a CSN não dá um 

tiro no escuro, com certeza ela viu vantagem em adquirir essa 

parte da empresa. E ela apostou, ela ficou sete anos numa 

parceria, e aí sete anos depois ela compra os 50% da parceria é 

porque ela tá enxergando que o negócio tá funcionando bem. 

Agora, 2019, por exemplo, que aconteceu esse negócio aí a CSN 

certamente vislumbrou na CBSI uma maneira de ganhar um 

dinheiro, inclusive fora da própria CSN, porque ela começou a 

disputar contratos fora da própria empresa. – Zeomar Tessaro. 

Lins confirma a hipótese e percebe que a CSN, após a fase de testes, “gostou do 

negócio, viu que ia dar certo, e aí foi pra frente: adquiriu os outros 50%”. 

De todo modo, mesmo com a disputa de outros contratos que não do próprio 

grupo, como frisou também Márcio Lins, ainda hoje grande maioria dos serviços da 

CBSI são prestados ao grupo CSN47, cujos contratos correspondem a mais de 90% de 

seu lucro total.  Com isso, a CSN permanece como o centro de gravidade da prestação 

de serviços efetuada pela CBSI, e por consequência dificilmente a estratégia, hoje, pode 

                                                             
47 A CBSI também presta serviço para outras empresas do grupo, como em Congonhas/MG, onde 

absorveu os contratos de manutenção de logística da mineradora Casa de Pedra, de modo que os 

trabalhadores passaram da mineração à construção civil. 
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ser lida em termos de um ingresso considerável da holding no setor de serviços, que tem 

uma participação muito pequena nos negócios do grupo.   

Em analogia com a siderurgia e com a mineração, que têm os maiores 

resultados, representa muito menos uma estratégia de diversificação para o setor de 

serviços que uma tentativa de integração e aprimoramento das cadeias mínero-

siderúrgicas. Lins ponderou em entrevista que “o interesse da CBSI é mais reduzir o 

gasto da CSN que ela própria ser lucrativa”, resolvendo o problema da barganha, da 

perda de know-how e da qualidade dos serviços. 

De todo modo, a intenção que vem sendo divulgada institucionalmente pela 

CBSI é a de paulatinamente passar a prestar mais serviços para outras empresas fora do 

grupo, diversificando sua carteira de clientes. Se efetivar essa meta, pode se tornar mais 

“flexível” e reduzir ainda mais os custos para o próprio grupo. Outro fator que seria 

atrativo do ponto de vista corporativo é o acúmulo de experiências ao prestar serviços 

para outros grupos que trabalham com outros negócios. 

De todo exposto, como observa Zeomar, o crescimento da CBSI no território e 

esta sinalização de disputa de outros processos denota a importância crescente que a 

empresa vem assumindo: 

Tanto é que foi lá pro Aterrado [bairro comercial], numa área 

ampla e tal, você chega lá, e pô, é um mundo aquilo. Então não 

foi à toa, ela trouxe quadros técnicos dela de fora pra cá, ela tá 

com uma visão de mercado de ganhar dinheiro no mercado. Ela 

tá fazendo concorrência. Tanto é que ela tava com um contrato 

lá no shopping novo, de limpeza. Eu não sei se é a prefeitura, 

mas eu sei que hoje eles são uma empresa que disputa qualquer 

contrato. [...] se abrir um contrato de manutenção lá na Nissan, 

por exemplo, ela vai entrar na concorrência; abriu lá na Land 

Rover, ela vai entrar na concorrência; abriu na Peugeot, ela vai 

disputar. – Zeomar Tessaro. 
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Figura 7 – Fotografia da sede da CBSI no bairro Aterrado 

 

 Fonte: Tribuna Sul Fluminense. 

3.4.3.3. Sinais de realinhamento entre poder institucional e corporativo 

Se a partir da era Neto, que durou quase duas décadas, a relação entre o grupo 

CSN e governo municipal estremeceu, parece haver uma reaproximação a partir da 

eleição de Samuca Silva48 (2017 até o presente momento), e os elementos que norteiam 

esta hipótese derivam muito da forma como vem evoluindo a relação com a CBSI, que 

se tornou uma relevante empresa no município desde seu nascimento, em decorrência 

da quantidade de postos de trabalho. 

O prefeito já destacou uma “parceria” com a CBSI para facilitar sua seleção de 

mão-de-obra, através da qual, por exemplo, a municipalidade fomenta Mutirões do 

Emprego.  O jornal regional Diário do Vale, em matéria publicada no dia 9 de junho de 

2019, destaca que a cidade, apesar da crise, vinha mantendo àquela época saldos 

positivos de geração de emprego, tendo a CBSI uma participação relevante nesse 

quadro. 

                                                             
48 Inicialmente eleito pelo PV, Samuca posteriormente se filiou ao PSDB e mais recentemente ao PSC, do 

governador Wilson Witzel.  
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Antes disso, em 27 de novembro de 2018, a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico de Volta Redonda destacava projetos de geração de emprego na cidade:  “– 

A parceria busca fortalecer as oportunidades de emprego aos moradores do Sul 

Fluminense, inclusive de pessoas com deficiências, além de estimular estudos para 

projetos futuros de empregabilidade – frisou Patricia Flôres, gerente de RH da 

empresa CBSI.”49 

Em um destes mutirões custeados pelo poder público, ocorrido em primeiro de 

maio de 2019, houve a seleção de cerca de 400 profissionais pela CBSI, que foram 

integrados e admitidos em cerimônia realizada na FEVRE, uma fundação educacional 

pertencente ao município. Destacou a supervisora de recursos humanos da CBSI, 

denotando a integração com a CSN, os trabalhadores vão direto para a Usina: 

Fizemos uma pré-seleção, uma triagem, e o mutirão foi de 

extrema importância para termos quase 400 pessoas, divididas 

em dois grupos, um pela manhã e outro à tarde. Eles já estão no 

processo de integração. Os próximos passos são a assinatura do 

contrato e a entrada na usina.50 

Em julho de 2019, em reunião da direção da CBSI com Samuca noticiada pela 

imprensa, foi firmado que para além do preenchimento destes 400 postos iniciais, a 

empresa havia convocado mais 500 trabalhadores. Em entrevista, o diretor financeiro da 

CBSI frisara: 

Cássio Zanforlin reforçou que o ambiente de negócios 

promovido pela prefeitura favorece o crescimento da empresa e, 

por consequência, o aumento na oferta de emprego. 

“Trabalhamos com essa interação com o município. Acolhemos 

pessoas com diferentes perfis sociais e escolaridade”, citou, 

acrescentando que a empresa, a exemplo do atual governo 

municipal, trabalha com a capacitação constante dos 

funcionários51. 

Por isso, há elementos empíricos para supor que com o novo governo municipal 

a debilitada relação entre o principal agente econômico do município e o poder 

                                                             
49 Prefeitura de Volta Redonda faz parceria com CBSI e gera mais empregos para cidade. Diário do Vale, 

Volta Redonda, 27 de nov. de 2018. Disponível em: <https://diariodovale.com.br/economia/prefeitura-de-

volta-redonda-faz-parceria-com-cbsi-e-gera-mais-empregos-para-a-cidade/.> 
50 Crise ‘bate menos’ em volta Redonda. Diário do Vale, Volta Redonda, 9 de jul. de 2019. Disponível em: 

https://diariodovale.com.br/tempo-real/crise-bate-menos-em-volta-redonda/>. Acesso em: 15 de maio de 

2020. 
51 CBSI projeta abrir novos postos de emprego com expansão da área de atuação. Folha do Aço, Volta 

Redonda, 8 de jul. de 2019. Disponível em: < https://folhadoaco.com.br/2019/07/08/cbsi-projeta-abrir-

novos-postos-de-emprego-com-expansao-da-area-de-atuacao/>. Acesso em: 15 de maio de 2020. 
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institucional a nível municipal tem um restabelecimento, sinalizado pela tentativa de as 

secretarias de governo realizarem a integração almejada pela empresa. 

Figura 8 – Fotografia de encontro do Prefeito Samuca Silva com diretores da 

CBSI 

 

Diretores informaram ao prefeito Samuca que 72% dos funcionários da empresa são do 

município. Fonte: Secretaria de Comunicação de Volta Redonda. Foto de Evandro Freitas. 

3.4.3.4. Uma nova tendência à primarização?  

A criação da CBSI constitui uma alternativa direcionada a solucionar problemas 

derivados da delegação de atividades de manutenção pela CSN. A primarização como 

um todo e a estratégia do ingresso no setor de serviços são peculiarmente importantes 

porque vão de encontro à noção administrativa predominante que vê na delegação de 

atividades que não representam o negócio principal de um grupo uma solução milagrosa 

para grande parte dos problemas das empresas, apartada de qualquer contexto social 

subjacente ou peculiaridades produtivas. Como frisou Nardelli, é uma decisão que 

destoa das principais concorrentes. 

Empiricamente, a terceirização da manutenção na CSN no século XXI 

apresentava como desvantagens emblemáticas a baixa qualidade do serviço prestado; o 

aumento progressivo dos custos; o descumprimento de diversas cláusulas contratuais, 
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que decorriam de preços maquiados nos contratos objetivando vencer a concorrência 

aberta pela CSN; a perda do conhecimento de etapas perenes do processo produtivo; a 

responsabilização judicial subsidiária da CSN por dívidas trabalhistas de terceiras, entre 

outros fatores mencionados. 

Na elaboração desta decisão de assumir as atividades, foram articuladas 

estratégias mais emblemáticas do grupo CSN, como a integração e em menor escala a 

diversificação. Mas a questão é mais complexa e não observa um “manual”: 

Com a CBSI a empresa cria modalidades mistas de integração e 

desintegração vertical: funcionários 50% CSN, sem as garantias 

e direitos dos funcionários CSN. Ela representa ao mesmo 

tempo a empresa “gorda” e flexível, e contribui para dificultar a 

definição das identidades nas relações de trabalho, e para 

obliterar os limites entre ser e não ser um funcionário CSN 

(Dias, 2015, p. 285). 

Com isso, foi para solucionar concretamente os problemas oriundos de sua 

experiência com a delegação de serviços que optou por executá-los, o que de fato 

diminuiu a dispersão do valor pela rede, extinguindo a figura das intermediárias e 

lidando com “oportunismo” (Dias, 2015, p.285) ao assumir o elo produtivo dos 

serviços, pondo fim à dependência e à instabilidade decorrentes desse fato, pois em vez 

de negociar termos satisfatórios às duas empresas envolvidas na relação (a CSN e a 

prestadora), o único interesse em questão passa a ser o da própria Companhia: deixa de 

haver conflito, retirando os elementos de incerteza que envolvem as decisões de 

empresas prestadoras de serviços. 

A decisão também lhe possibilitou recuperar um know-how relativo à prestação 

da manutenção, integrando-a às demais etapas do processo produtivo mínero-

siderúrgico. Nesse sentido, como frisou trabalhador em entrevista a Dias: “Só que 

quando a CSN pagar este valor, vai cair na mão do mesmo dono, o Benjamin vai tirar 

do bolso esquerdo e vai botar no direito.” (ibidem, p. 284) 

De uma perspectiva de uma estratégia voltada à gestão do trabalho, a CSN 

recuperou o controle sobre os efetivos, adquirindo maior disciplinamento à força de 

trabalho na usina e sobre a qualidade do serviço, além de prestar os serviços que 

delegava com um número de trabalhadores inferior às demais empresas.  



113 

 

 

De todo modo, ter uma prestadora de serviços dentro do próprio grupo, 

especializada para indústria pesada que é a siderúrgica, não é uma estratégia traçada 

como definitiva, conforme os entrevistados. A primarização e a terceirização, para a 

CSN, sob o ponto de vista empresarial narrado por um ex-diretor, são avaliadas a partir 

dos ciclos. Nas palavras de Lins, “o que não é o core business da empresa [...] fica 

sempre monitorando se vale a pena primarizar ou terceirizar”. Isso é aferido por um 

departamento interno na empresa que observa os custos industriais, comparando-os com 

o de mercado e realizando uma análise de make or buy.  Da mesma forma, Coe, 

estudioso das RPGs, observa que: 

Há evidências empíricas abundantes de que as fronteiras entre 

internalização e externalização de funções estão em um contínuo 

estado de fluxo, envolvendo uma complexa reconfiguração dos 

limites organizacionais, incluindo a proliferação de várias 

formas de cooperação entre empresas (Coe et al., 2008, p. 278). 

Assim, no contexto da CSN, a primarização aparece como uma estratégia para 

fazer frente a inúmeros problemas empíricos, e não como um novo mantra que 

abstratamente teria a capacidade para resolver todos os problemas das empresas. 

Atualmente, como ficou denotado, há uma forte tendência à manutenção desta 

estratégia, mas com os rápidos fluxos que reconfiguram as empresas nas redes de 

produção contemporâneas não é recomendável o exercício da “futurologia”, prática esta 

típica das análises neoclássicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta do trabalho foi contribuir para a compreensão das principais 

estratégias corporativas da Companhia Siderúrgica Nacional a partir dos referenciais 

teóricos da Nova Sociologia Econômica, mobilizando, mais especificamente, o modelo 

das Redes de Produção Globais apresentado no primeiro capítulo. 

Quando comparados os períodos pré e pós-privatização, observou-se uma 

mudança considerável na escolha de estratégias. Além disso, a influência territorial 

sofreu um deslocamento e foi alterada a relação entre os poderes institucional e 

corporativo, bem como entre a empresa e a cidade. 

Como procurei descrever no capítulo II, no período em que a CSN foi uma 

empresa pública, prevalecia a tutela do poder corporativo sobre a comunidade volta-

redondense. O território de Volta Redonda fora constituído e manipulado de uma forma 

emblemática pela empresa, e foi nesta escala local, marcada por uma assimetria de 

poder, que a maioria das estratégias da empresa gerida pelo Estado foram gestadas, 

executadas e confrontadas. 

Naquele momento da trajetória da Companhia, o poder corporativo encontrava-

se submetido ao poder institucional, e em certa medida seus limites eram fluidos. A 

CSN foi constituída para atender o mercado interno, em decorrência de uma 

preocupação do Estado brasileiro de desenvolver seu setor industrial e se tornar menos 

dependente das importações. Com isso, as expansões produtivas se ligavam quase que 

somente à siderurgia: CSN e UPV confundiam-se.  

Privatizada em 1993 no contexto de enrijecimento neoliberal, que deu novos 

contornos à atuação do poder institucional, a empresa buscou se tornar mais eficiente e 

se tornou uma holding com atuação principal na área mínero-siderúrgica, isto na 

conjuntura de globalização das redes de produção, caracterizada por intensos fluxos 

econômicos transnacionais. Assim, o grupo elegeu a internacionalização como meta, 

buscando atravessar fronteiras para acessar mercados de outros países. 

A internacionalização da Companhia, buscando se tornar uma líder em produção 

de aço, foi uma estratégia sem êxito. Um primeiro fator destacado, como mostrado no 

terceiro capítulo, foi a expansão do poderio chinês nas RPGs e a forma como a China 

passou a coordenar a rede de produção, diminuindo a demanda pelo aço da empresa. 
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Outro fator foram as perdas de processos de concorrência da Corus em relação 

ao mercado europeu, e da Siderúrgica do Alabama nos EUA, para as quais foram 

determinantes os cruzamentos entre os poderes institucionais e corporativos, 

representando óbices importantes à estratégia e confirmando a percepção da NSE de que 

a livre concorrência não é um desejo dos agentes econômicos, sobretudo dos 

estabelecidos como incumbentes e que gozam de mais poder e valor em suas redes. 

Além dos dois fatores acima, a opção equivocada de financiamento visando a 

repartição de lucros com acionistas resultou em um maciço endividamento e é hoje um 

dos principais problemas com os quais o grupo lida, obrigando-o a colocar ativos 

nacionais e internacionais à venda a fim de se manter estável.  

O grupo que assumiu o controle da CSN, apesar de não ter conseguido torna-la 

uma empresa líder na produção de aço, abriu a porta para o mercado externo, com 

especial importância no setor de mineração, cujas exportações de ferro para a Ásia, 

sobretudo para a China, representam grande parte do faturamento da empresa. 

Observou-se como implicação da mudança na lógica gerencial da holding a 

perda da centralidade absoluta da siderurgia nos negócios do grupo. A derrota na 

internacionalização e a reconfiguração das RPGs mínero-siderúrgicas foram fatores 

catalisadores da expansão do negócio da mineração. Este investimento na mineração 

abre margem para um debate de mudança de core business do grupo, processo que 

ocorre concomitante ao ato de escrita, e é uma questão que permanece em aberto, haja 

vista a permanência inegável da importância da siderurgia em termos de faturamento 

para a holding. As frequentes mudanças nas configurações das RPGs, em que interagem 

uma infinidade de empresas, países e atores não-econômicos, não permite que se firme 

de modo seguro os próximos capítulos. 

Embora o arrefecimento dos investimentos na produção de aço desde a 

privatização somado à herança negativa (diminuição de empregos, fim de políticas 

públicas, etc.) que o processo de desestatização provocou na comunidade volta-

redondense tenham engendrado movimentos do poder coletivo buscando constranger a 

Companhia e direcionar suas estratégias corporativas, o enraizamento territorial do 

comportamento econômico da Companhia já não a constrange com a mesma 

centralidade de outrora. A escala global das redes de produção, hoje, conforma muito 

mais as estratégias do grupo, em decorrência da mudança qualitativa de escala 
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econômica, que já não é mais local, mas sim que conecta fluxos econômicos através de 

distintas fronteiras. 

Porém, esta contestação local, ainda que os atores gozem de pouco poder 

comparado à dimensão que representa a Companhia em Volta Redonda, vem denotando 

que as estratégias da companhia não são definidas somente a nível global, e que o 

enraizamento local não pode ser desprezado em uma análise que tenha por objeto 

matricial o grupo CSN. Isto é, mesmo em um ambiente díspar em que diversas agências 

interagem, os atores locais disputam o regime de valor com a empresa. Dessa forma, 

não se comunga do argumento de que houve um desenraizamento da empresa das 

relações sociais no território. 

Já os aspectos relativos à integração e à diversificação buscaram otimizar os 

índices de custos da empresa, valendo-se das especificidades territoriais, gerenciais e 

sociais já constituídas pelo próprio Estado. Conforme observei em nível empírico, estas 

estratégias comungaram a pretensão por estabilidade dentro da rede produção, buscando 

mitigar os riscos inerentes às bruscas mudanças nos mercados, como de fato ocorreu 

com o fim do boom das commodities e as sucessivas crises econômicas. 

Nesse sentido, isto é, também almejando maior estabilidade em rede, constituiu-

se a estratégia de primarização da CSN, que estava refém de outras empresas no elo de 

serviços da cadeia produtiva, e que se via paulatinamente perdendo know-how, 

trabalhadores qualificados e o controle da mão-de-obra. Além de ser uma estratégia de 

relação de trabalho e de sua gestão, foi também uma estratégia financeira, na medida 

que os custos inflacionados da prestação de serviços em decorrência de o Brasil ser 

país-sede da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas impulsionaram a reversão da 

delegação de atividades.  

Outro elemento que merece destaque neste processo foi o investimento na 

criação da CBSI mediante joint venture e sua posterior aquisição integral pela CSN, por 

meio da qual a empresa questiona a noção de que todas as atividades que não sejam o 

core business devem ser delegadas. Isso evidencia a existência padrões de operação 

diferenciados segundo estruturas corporativas e setoriais específicas, e demonstra o 

quão voláteis são os limites das empresas e de suas funções atualmente. 
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Por fim, o que importa ressaltar é a importância do impacto das estruturas 

sociais e das relações travadas entre os diversos atores, econômicos ou não, no conjunto 

de redes em que se encontra enraizado o objeto matricial deste estudo, a CSN. As 

dimensões social e econômica se mostraram mutuamente constitutivas nas relações que 

foram aqui sistematizadas para compreensão das estratégias do grupo. A formulação e a 

reformulação das próximas estratégias envolvem uma gama enorme de estruturas 

sociais, agentes, contestações e conflitos, o que sugere a necessidade de uma constante 

revisão analítica do tema. 
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