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DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA À HOLDING GLOBAL  
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Resumo: O trabalho visa apresentar uma interpretação acerca das mudanças organizacionais e 

estratégicas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), empresa criada em 1945 pelo Estado 

brasileiro e símbolo do processo de industrialização do país. A discussão integra uma pesquisa 

cuja finalidade é dimensionar a trajetória recente da empresa, suas relações com o Estado e seu 

esforço em competir em um cenário globalizado. A questão fundamental que orientou a pesquisa 

era saber se a atividade siderúrgica continua a ser o core business da empresa e seu 

posicionamento no mercado global da produção e comercialização de aço. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória que utiliza a abordagem das redes de produção para interpretar as relações 

geoeconômicas resultantes da globalização. O estudo comprova que entre a data de fundação e a 

década de oitenta, a empresa concentrou todos os seus esforços de aperfeiçoamento e 

modernização à sua unidade de produção de aço, instalada no município de Volta Redonda - RJ, 

cidade situada no principal eixo de desenvolvimento do país. Os dados mostram que houve uma 

primeira transição de empresa, local e nacional, para uma corporação empresarial transnacional. 

Uma segunda transição da siderurgia para a mineração está em curso, mas o resultado ainda não 

está evidente, muito em função da própria interdependência entre os setores. 

Palavras-Chave: Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); redes de produção; distritos 

industriais 

 

NATIONAL STEEL COMPANY (CSN): FROM BRAZILIAN              

INDUSTRIALIZATION SYMBOL TO A GLOBAL HOLDING 

 

Abstract: The paper presents an interpretation about organizational and strategic changes of the 

National Steel Company (CSN), a company created in 1945 by the Brazilian state and symbol of 

the country's industrialization. The discussion is part of a research project whose purpose is to 

comprehend the recent trajectory of the company, its relations with the state and their efforts to 

compete in a globalized scenario. The fundamental question that guided this paper was whether 

the steel business remains the core business of the company and its positioning in the global 

market for the production and marketing of steel. This exploratory research uses the approach of 

production networks to interpret the geo-economic relations resulting from globalization. The 

study supports the notion that between the date of foundation and the eighties, the company 

focused all its efforts to improve and modernize its steel production unit, installed in the city of 

Volta Redonda - RJ, city located in the main development shaft of the country. The data show 

that there were first transition of business, local and national to a transnational business 

corporation. A second transition from steel to mining is underway, but the result is not yet clear, 

because of the high interdependence between sectors. 

Keywords: National Steel Company (CSN); production networks; industrial districts 
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1. Introdução 

O trabalho analisa as mudanças estratégicas e organizacionais da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), empresa criada pelo Estado brasileiro, durante a Segunda Guerra Mundial, e 

símbolo do processo de industrialização do país no século XX. A análise da trajetória recente da 

CSN ajuda a compreender a própria dinâmica do capitalismo brasileiro, por meio de suas 

relações com os atores e seu esforço em competir em condições de igualdade no cenário 

internacional. Assim, ao criar uma usina integrada de aços localizada no eixo Rio-São Paulo, o 

Governo Vargas não apenas concretizou o início do processo de industrialização do Brasil, como 

deu à CSN a missão de simbolizar o ideal de progresso da nação. A Usina Presidente Vargas 

(UPV), iniciou suas operações em 1946 com capacidade instalada de aproximadamente 1 milhão 

de tonelada de aço bruto por ano e com planos de ampliação de capacidade produtiva a fim de 

alcançar 4 milhões de toneladas/ano. 

Este artigo resulta de uma pesquisa cuja finalidade foi dimensionar a trajetória recente da 

empresa, suas relações com o Estado e seu esforço em competir em um cenário internacional 

globalizado. Entende-se aqui que esse conjunto de objetivos ajuda na tarefa de se compreender a 

própria dinâmica do capitalismo brasileiro.  

O objetivo do trabalho é apresentar uma interpretação acerca das mudanças da CSN. A questão 

fundamental que tem orientado a pesquisa é saber se a atividade siderúrgica continua a ser o core 

business da empresa e qual seu posicionamento no mercado global da produção e 

comercialização de aço. Trata-se de uma pesquisa exploratória que utiliza a abordagem das redes 

de produção para interpretar as relações geoeconômicas resultantes da globalização. 

Esta é uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo. Quanto ao procedimento técnico, este é 

um estudo de caso sobre uma empresa que simboliza em diversos aspectos o desenvolvimento do 

país. Neste estudo, são analisadas a evolução histórica da empresa, o momento atual e as 

perspectivas de seu modelo de desenvolvimento.  

Além desta introdução, este artigo foi estruturado contendo mais cinco partes. A primeira 

apresenta a metodologia de desenvolvimento do estudo. A segunda visa apresentar elementos 

constitutivos da geografia histórica do capitalismo e caracterizar o debate sobre a proposta 

interpretativa das redes de produção globais, procurando dimensionar alguns aspectos 

fundamentais da dinâmica das grandes corporações nos territórios onde atuam e/ou estão 

enraizadas. A terceira apresenta o espaço geográfico de Volta Redonda e região e o estudo de 

caso em si, apresentando, respectivamente, o perfil da companhia em uma perspectiva histórica. 

A quarta parte confronta o referencial teórico e o estudo de caso. A quinta parte apresenta as 

considerações finais.  

A pesquisa apresentada a seguir foi iniciada em outubro de 2011 e baseia-se na análise de 

diversos estudos existentes, em pesquisa de campo por meio de entrevistas e na coleta de dados 

nos relatórios públicos anuais da CSN, tendo como referência o período entre 2000 a 2010.  

 

2. Transformações do capitalismo: redes de produção, distritos industriais e áreas de 

atração de investimentos. 
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Historicamente, as relações de produção têm passado por constantes transformações causadas 

tanto por influências culturais e ambientais quanto políticas e sociais. Conforme alguns autores 

(Marx,1996; Harvey, 2013) procuraram sugerir, o Capitalismo já provou ser um sistema dotado 

de enorme capacidade de adaptação, fluidez e flexibilidade, características que o permitem se 

reformular periodicamente, responde parcialmente às potenciais críticas (Boltanski, 1999) às 

quais esteja sujeito e procurando lidar com a problemática e permanente questão da redução da 

taxa de lucro, a qual interfere sistematicamente na sua dinâmica. O capital, conforme salientou 

Harvey (2013), não é uma coisa, mas um processo guiado pelas lógicas da produção pela 

produção e da acumulação pela acumulação. Nesse sentido, compreende-se que a lógica das 

atividades produtivas organizadas em redes de caráter global está, em geral, associada às 

dinâmicas de um mercado capitalista em busca permanente de novas formas de acumulação em 

substituição a formas esgotadas ou incapazes de proporcionar margens de lucro satisfatórias a 

acionistas e investidores que suportam a atividade das grandes corporações.  

Conforme Dicken (2011), as redes de produção são estruturas que se beneficiam enormemente 

do avanço nos sistemas logísticos e nas tecnologias de informação e comunicação (TIC) como 

forma de estreitar as relações tempo/espaço e se configurar em escala global, nacional, regional e 

local, podendo atuar de forma dependente ou independentemente uma das outras. 

Indiscutivelmente, esse é um fenômeno acelerado e fortalecido pelo que a extensa bibliografia, 

incluindo autores como Castels (2007), Hirst & Thompson (2001), se dedicou a caracterizar 

como processo de globalização, que tem no desenvolvimento da TIC um de deus principais 

pilares.  

Apesar de demarcar um processo polêmico, amplo, complexo e multifacetado, cujo 

entendimento não caberia nas finalidades do presente artigo, a globalização tem nas expectativas 

expansionistas de um meio empresarial permanentemente mergulhado em incertezas acerca da 

efetividade de suas estratégias mercadológicas, um dos seus principais pilares. Sobreviver em um 

mercado hipoteticamente competitivo e predatório é uma peculiaridade de qualquer empresa e, 

assim, como já expôs Harvey (2013) o capitalismo, e, sobretudo o capitalismo industrial, 

periodicamente se empenha em buscar áreas não cultivadas, denominadas greenfields sites, a fim 

de promover sua própria expansão e reprodução. O capitalismo precisa ser compreendido como 

um sistema dedicado a ampliar a acumulação por meio da intensificação do trabalho. O que, nos 

termos marxistas, se dá via exploração de mais-valia absoluta e relativa e pela prática de (re) 

investimento do capital em atividades produtivas, por exemplo.  

No caso específico do deslocamento espacial, ele se deu de forma apenas inicial, no decorrer do 

século XIX, fase de amadurecimento de um sistema capitalista que ainda começava a identificar 

na mundialização do capital uma possibilidade real e plenamente viável de sustentação de taxas 

de lucro a níveis considerados ótimos ou razoáveis. Se, naquele momento, tal processo, no 

âmbito das empresas (atuando independentemente), se deu via a oferta crescente de produtos e 

serviços, atualmente, as transações econômicas têm sido orientadas por uma profunda integração 

sob a forma de redes de produção transacionais, organizadas em áreas geográficas extensas e 

multifacetadas. Portanto, grandes corporações estão, hoje, buscando a internacionalização via 

adequação a determinadas práticas produtivas, prestação de serviços e investimento em 

informações. Conforme Henderson et al. (2011) a fase de globalização do capital vivenciada 

permitiu o surgimento de uma (nova) relação dialética entre “espaço de lugares” e “espaço de 

fluxos”, a qual vem permeando o mundo contemporâneo, debate já também apresentado por 

Manuel Castels (2001).  
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O que se observa na atualidade é que tais mudanças causam um clima de incerteza para 

produtores, governos e consumidores. Dicken (2010) trata essas incertezas como reflexo da 

globalização, argumento recorrente em função do grande desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) e à rapidez de acesso às notícias. Tais incertezas refletem-se no 

mundo empresarial, que tem buscado estratégias para conseguir se sustentar num mercado que 

tem se tornado cada vez mais competitivo, amplo e exigente.  

A integração internacional no século XIX pode ser considerada superficial, marcada por 

transações feitas por empresas independentes que ofertavam basicamente produtos e serviços. 

Atualmente, as transações têm uma profunda integração organizada basicamente em redes de 

produção transacionais, organizadas em áreas geográficas extensas e complexas. O desafio atual 

das organizações é o de se manterem atrativas e competitivas em um contexto empresarial cada 

vez mais influenciado pela internacionalização das informações, dos produtos e dos serviços. E, 

ainda, aprimorar sua mão de obra e rentabilizar os investimentos.  

As redes de produção são estruturas extremamente complexas, com variadas ligações que 

formam treliças multidimensionais de várias camadas. As redes se beneficiam do avanço nos 

sistemas logísticos e nas TIC para estreitar as relações tempo/espaço e se configurar em escala 

global, nacional, regional e local, podendo atuar de forma dependente ou independente uma das 

outras. 

Pensando ao nível específico do posicionamento do território nessas estratégias corporativas, 

autores como Markusen (1995) identificam nas regiões elementos fundamentais para a 

compreensão do fenômeno do acirramento da competitividade. A presença de mão de obra 

relativamente qualificada e mais barata tem representado a elevação da competitividade de países 

em desenvolvimento. Diferenças de custos entre regiões contribuem para a atração e manutenção 

das empresas em países emergentes como o Brasil. Há facilidade de encontrar espaços em que as 

plantas industriais possam se instalar em troca de subsídios governamentais e menores custos 

operacionais. Este cenário faz com que haja maior mobilidade das empresas e transferência dos 

investimentos das economias centrais para as emergentes. Além disso, o aumento da 

produtividade e da renda dos trabalhadores provocaria uma elevação nos custos ajudando a 

redirecionar investimentos para outras regiões, constituindo um círculo interminável de 

deslocamentos. Regiões passam a investir na melhoria do “clima local para investimentos”, com 

o pleno empenho de planejadores no sentido de buscar alternativas para aumentar a atratividades 

dos distritos industriais, aqui entendidos como: “áreas espacialmente delimitadas, com uma nova 

orientação de atividade econômica de exportação e especialização definida, seja ela relacionada a 

base de recursos naturais, ou a certos tipos de indústria ou serviços” (Markusen, 1995).  

 

3. O Médio Vale do Paraíba e a Trajetória da Companhia Siderúrgica Nacional  

Localizada entre os dois maiores polos econômicos do Brasil, sendo composta por doze 

municípios, a região do Médio Vale do Paraíba é rica em eventos que envolvem ascensão, 

decadência, superação e reinvenção de sua economia local. No século passado, a região 

enfrentou o declínio da cultura do café, conseguindo se reerguer pela implantação da CSN na 

década de 1940. A partir daí, trilhou o caminho do crescimento até meados dos anos 1990, 

quando a privatização da CSN, em 1993, provocou uma crise econômica apenas contornada pela 

atração de novos investimentos, principalmente no segmento automotivo, e pela própria 

revitalização da CSN (Ferreira, Leopoldi & Amaral, 2014).  
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A região possui uma população estimada de 913.730 habitantes em 2013, segundo dados do 

IBGE, divididos em 12 municípios, situada em posição estratégica entre Rio de Janeiro e São 

Paulo. Na região, além da CSN, existem indústrias de grande porte de diversos segmentos, com 

destaque para MAN Latin America, PSA Peugeot Citroën, Saint-Gobain Canalização, 

Votorantim Siderurgia, CSN-Galvasud, Michelin, Metalúrgica Barra do Piraí, Du Pont, P&G, 

White Martins Praxair, AMBEV e BR Metals, além de um amplo parque de pequenas e médias 

empresas com forte vocação metalmecânica e, recentemente, em serviços. 

A década de 1990 representa uma mudança estrutural em diversos sentidos nas sub-regiões mais 

dinâmicas da região. Enquanto Volta Redonda e seu entorno sofriam as consequências da 

privatização da CSN, cujo enfraquecimento da economia do município, falências e retração do 

comércio apresentaram-se como os principais impactos das mudanças dentro da CSN, Resende e 

sua região de influência entrava em uma nova fase de industrialização, com a implantação da 

indústria automobilística, com a instalação da Volkswagen em 1996 (atual MAN Latin America) 

e a PSA Peugeot Citroën em 2001, em Porto Real.  

A partir da década de 2000, em função do crescimento econômico experimentado pelo Brasil, 

iniciou-se uma nova rodada de investimentos de grandes indústrias na região, como a fábrica de 

cimentos da CSN inaugurada em 2009, a fábrica de aços dos planos da CSN, com previsão de 

entrada em operação em 2014, ambas localizadas em Volta Redonda; a fábrica de aços longos da 

Votorantim, inaugurada na cidade de Resende em 2009; a Hyundai Heavy Industries, fábrica de 

máquinas para construção pesada, inaugurada em 2013, e a nova fábrica de automóveis da 

Nissan na cidade de Resende, um investimento de R$ 2,6 bilhões, com perspectiva de gerar 4000 

empregos que entrou em operação em abril de 2014. Outros investimentos contabilizados 

incluem-se na área de logística, a exemplo da DHL Logística e do Centro de Distribuição da 

Procter & Gamble (P&G), em Itatiaia; o Centro de Distribuição da Drogaria Raia, em Barra 

Mansa; a Distribuidora da 3Corp Technology, em Resende; e a Fast Broker (Nestlé), em Volta 

Redonda.  

A CSN foi pioneira no desenvolvimento da região, desde que começou a produzir coque, peças 

fundidas de ferro gusa e produtos longos. Na década de 1970, ainda como empresa estatal, a 

usina promoveu três programas de expansão com o propósito de elevar sua capacidade 

produtiva: o primeiro foi concluído em 1974, quando a capacidade de produção atingiu 1,6 

milhões de toneladas de aço bruto e sua linha de produtos foi ampliada. O segundo, em 1977 

quando a capacidade de produção atingiu 2,4 milhões de toneladas de aço bruto. O terceiro 

programa de atualização produtiva foi concluído em 1989, quando a CSN reorganizou a Usina 

para compatibilizá-la com as novas escalas de produção e atingiu a marca de 4,5 milhões de 

toneladas de aço bruto produzido por ano.  

 

“É, então esse plano D fechou aí em meados da década de 1960, para o final 

não, pelo meio dos anos 60 mais ou menos. E aí, quando deu o milhão que 

estava previsto, chegou a 1,5 milhão com investimentos que não foram de 

grande [inaudível], foram melhorando, otimizando coisas aqui dentro e 

chegou até 1,5 mi. Ai veio esse plano grande do governo: passar para 2,5 mi e 

depois para 4 mi. A CSN logicamente investiu muito dinheiro nisso aí, o 

estágio 2 atrasou e o estágio 3 já começou muito atrasado e a coisa só piorou 

ao longo dele. O que aconteceu? A CSN com o aval do governo, capital do 
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BNDES e tudo, ela colocou no exterior as compras dos equipamentos que ela 

precisava, tinha carência de 2 ou 3 anos a partir da chegada do equipamento. 

Só que o Brasil começou, a economia começou a engrossar, por volta aí de 

1970, 1974, 1975 a crise do petróleo, e aí o que aconteceu? CSN tinha 

compromisso de pagar esses materiais que ela trouxe e tinha colocado em 

Volta Redonda, tinha muita coisa parada em armazéns, portos, coisa, porque, 

a construção, a obra atrasou tremendamente, e as primeiras ideias de projetos 

que eram megalomaníacos eram para estar com tudo feito em 1979. Passou 

para 1981, passou para 1984 e praticamente só na virada dos anos 1980 para 

1990 é que concluiu a implantação daqueles equipamentos que tinham sido 

comprados anos antes” (Professor da EEIMVR/UFF).  

 

No campo político tornou-se majoritário o entendimento de que o estado deve se retirar da 

economia, ficando apenas com suas funções básicas, determinadas pelo chamado Estado 

Mínimo. Este processo de mudança continuou e foi aprofundado durante as décadas de 1980 e 

1990, gerando um movimento de abertura comercial e financeira sem precedentes e acelerando a 

reestruturação econômica e a internacionalização da produção (Diniz, Crocco, 2006 apud 

Ferreira, Leopoldi, Amaral, 2014). Deficitária e ameaçada de fechamento, a CSN foi privatizada 

em 1993. Logo em seguida a privatização, a empresa foi gerenciada de várias maneiras antes de 

ter um controle determinado. Em 1995, o executivo Benjamin Steinbruch, do Grupo Vicunha, 

assume a presidência da empresa onde permanece até os dias atuais. 

Segundo entrevistas realizadas com diversos atores, este foi um período particularmente difícil, 

marcado por inflação acelerada, pacotes econômicos e instabilidade política. Até a sua 

privatização, o que predominou foi um uso intensivo da CSN como instrumento de regulação 

econômica dos governos militares, de com as equipes econômicas do governo utilizando o preço 

do aço produzido pela companhia como mecanismo de controle da inflação – neste contexto cabe 

ressaltar que historicamente a CSN apresentou-se sendo mais que uma empresa capitalista 

tradicional, pois seu status apresentava-a como uma ferramenta estratégica de impulso para o 

crescimento geral da economia –, o que naturalmente não poderia ter outro efeito senão situações 

sistemáticas de déficit e crise no setor (Monteiro, 1995 apud Fontes, 2011). 

 

“Bom, a CSN eu diria para você que a partir dos anos 1960 começou a ter 

uma interferência política nela, aí na metade da década de 1960. E essa 

influência política foi crescendo a CSN foi perdendo competitividade, foi muito 

usada pelo governo para controle de inflação, ou seja, não deixava a CSN 

aumentar o preço do aço aqui na usina, mas o camarada tirava o material da 

usina e a 500 metros depois quadruplicava o preço do produto vendendo para 

fora, então isso foi minando a CSN e ela economicamente foi entrando num 

declínio. Isso é até meio, como dizer, um negócio meio estranho, quando a 

gente sabe que o governo a partir aí do final da década de 60 começa a 

incentivar muito o crescimento da siderurgia no Brasil. Então, teve aqueles 

planos de desenvolvimento a CSN saia naquela época com certa de 1,5 milhão 

produzindo e com plano para levar a um nível de 4 milhões de toneladas, um 

plano chamado Plano Siderúrgico Nacional, previa numa primeira etapa sair 
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de 1,5 a 2,5 e numa segunda etapa sair de 2,5 aqui para Volta Redonda para 4 

milhões de toneladas.” (Professor da EEIMVR/UFF, 2012) 

4. Pós Privatização 1994-2002 

Durante oito anos, mais precisamente entre 1994 até 2002, houve um amplo processo de repensar 

a empresa e modernizá-la do ponto de vista técnico e gerencial. Após implantação de inúmeros 

programas de atualização, a CSN atingiu a produção de 5 milhões de toneladas de aço bruto por 

ano em 2008 (CSN, Relatório Anual Consoante A Seção 13 ou 15(d) da Lei de Mercado de 

Capitais de 1934, referente ao ano de 2008), o que equivale a um incremento de 600% na sua 

produtividade. Para atingir tais números, a empresa passou por quatro momentos no seu modelo 

de gestão, assim descritos pelo seu presidente, o empresário Benjamin Steinbruch: 

 

“O primeiro momento era controle compartilhado, ou seja, tinha o 

Bamerindus, que cuidava da parte financeira, a Vicunha cuidava da parte 

comercial, a Vale cuidava da parte de mineração, a [inaudível] cuidava da 

parte de trading. Era toda dividida entre os sócios. E a gente fez uma gestão 

em que os empregados eram os diretores. Os sócios saíram depois de dois 

anos, entraram os empregados cuidando da companhia. Aí a gente tentou uma 

gestão profissional pura e simples. E aí se fez o Centro de Serviço 

Compartilhado. Que a ideia era juntar a parte administrativo-financeira numa 

pessoa e preparar para a presidência. Daí veio a Maria Silvia 
1
, que ocupou 

esse espaço. Depois do descruzamento, em que a gente teve que mudar a 

estrutura de controle da empresa pelo fato do descruzamento em si, a gente 

assumiu a maioria das ações no descruzamento, daí ficou uma empresa outra 

vez diferente. E aí eu acumulei a presidência com a presidência do Conselho. 

Então teve a fase, vamos dizer, dos sócios privados que participaram da 

privatização, a parte dos empregados, a parte dos profissionais, e depois a 

empresa com controle determinado. A gente viveu as quatro fases.” 

(Steinbruch, 2011) 

 

Após a privatização, a quantidade de funcionários diretos foi reduzida de cerca de 15 mil, em 

1995, para pouco mais de 8,5 mil, em 2005, como resultado da automatização dos processos e 

implantação de sistemas integrados de gestão. Por outro lado, entre 1994 e 2009, a produtividade 

por empregado aumenta cerca de 600%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 
 Maria Silvia Bastos Marques, primeira mulher a presidir a CSN.  
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Gráfico I - Número de Empregados da CSN entre 1989 e 2005 

 

 
                Fonte: Fontes (2011) 

 

5. Global Player - 2002-2013 

A partir de 2000, com o objetivo de se adaptar ao modelo de comercialização de bens e serviços, 

que deixa de ser estritamente doméstico e passa a ter características globais, a CSN passa a fazer 

investimentos em aquisições em nível nacional e internacional, em modernização do processo 

produtivo, em atualização tecnológica das plantas existentes e, principalmente, em novos nichos 

de mercado que aumentem o valor agregado da produção de aço e que representam aumentos 

significativos na lucratividade do grupo como um todo. Isso a levou a atuar em cinco diferentes 

frentes: siderurgia; mineração; logística; cimento e energia, a se internacionalizar e atuar como 

player financeiro no mercado de ações nas bolsas de valores de São Paulo (BM&F; BOVESPA) 

e Nova Iorque (NYSE), o que contribuiu para torná-la uma das maiores e mais influentes 

holdings do Brasil. Durante a sua internacionalização, a CSN adquiriu empresas como a norte-

americana Heartland Steel, a portuguesa Lusosider e um conjunto de ativos então pertencentes ao 

Grupo Alfonso Gallardo (GAF), com sede na Espanha (De Paula, 2011). 

As figuras abaixo ilustram o crescimento das unidades da CSN entre os anos de 2000 e 2010, 

evidenciando seus investimentos em diversificação e internacionalização.  
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Figura 1: Usina Siderúrgica Presidente Vargas, CISA, 

Galvasud e INAL, as minas de minério de ferro, 

calcário e dolomita, as instalações de produção de 

eletricidade, o porto principal e as principais redes 

ferroviárias. Fonte: CSN 2000. 

 

 

 

Figura 2: Usina Siderúrgica Presidente Vargas, CSN 

Paraná, INAL, INAL Nordeste, GalvaSud, Metálica, 

Lusosider, ERSA e CSN LLC, minas de minério de ferro, 

calcário e dolomita, as instalações de geração de energia, 

o porto principal e as principais conexões ferroviárias. 

Fonte: CSN 2010. 

Utilizando a lógica de engenharia reversa, a CSN, enquanto grupo empresarial garante o 

fornecimento das principais matérias primas da produção de aço bruto a custos e prazos baixos, - 

ressalta-se que todo minério de ferro e outros minerais utilizados na produção de aço são 

fornecidos por empresas pertencentes ao próprio grupo, bem como a energia gerada para o 

funcionamento da UPV também é resultado de produção própria através das usinas hidroelétricas 

adquiridas, além da estrutura logística que atende as necessidades da empresa. Desta forma a 

CSN garante à UPV um dos menores custos de produção de aço do mundo, ano após ano. Assim, 

estrategicamente, a Usina Presidente Vargas produz o aço em sua forma bruta e este produto é 

exportado, a preços diferenciados, às suas próprias subsidiárias internacionais, que o recebem e o 

beneficia, revendendo-o ao seu mercado local a preços competitivos. 

O gráfico abaixo caracteriza a movimentação das vendas internacionais de aço feitas pela 

empresa. Note-se que depois do ano de 2010, cujo seu programa de internacionalização se 

intensificou, os principais mercados atendidos foram: a América do Norte, com 21,7% das 

exportações e a Europa, com 70,6% dos produtos comercializados fora do país, ambos no ano de 

2012. Pode-se perceber também, uma expressiva queda para mercados como a Ásia, por 

exemplo, que após 2005, com cerca de 11% das vendas, o único ano cujo percentual se mostra 

significativo é 2009, com cerca de 6%. 
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Gráfico II – Exportação de produtos de aço por destino (em %) 

 

                                                                       Fonte: Relatórios Anuais da CSN, tabulação própria. 

 

No ano de 2008, a produção de aço bruto na Usina Presidente Vargas atingiu 5 milhões de 

toneladas e a CSN apresentou um lucro recorde de R$ 5,8 bilhões, resultado dos investimentos 

feitos para crescer horizontalmente incorporando nichos de mercado que apresentam ligação com 

a siderurgia reduzindo os custos de produção. Como resultado, a partir de 2011 a empresa se 

torna líder em diversos segmentos no mercado siderúrgico, como por exemplo, a produção de 

embalagens metálicas: cerca de 98% deste produto encontrado no Brasil é fabricado pela CSN e 

suas subsidiárias, (CSN, 2008).   

As exportações de minério de ferro concentram-se em grande parte no mercado Asiático, com 

cerca de 66% do total das vendas, o gráfico abaixo ilustra com clareza os principais destinos 

internacionais da produção .  

 

Gráfico III - Exportação de minério de ferro (em %) 

 

                                                                           Fonte: Relatório Anual da CSN 2011. 
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No que tange a produção de minério de ferro, os números têm crescido exponencialmente, os 

investimentos, diretos e através das controladoras e controladas, para a ampliação da capacidade 

produtiva atingiram cerca de 678 milhões de reais em 2013, de acordo com o relatório divulgado 

pela própria empresa apresentando os resultados do 4
o
 trimestre de 2013 e ano de 2013. Para 

2014 a Companhia estabeleceu a meta de produzir cerca de 40 milhões de toneladas de Minério 

de Ferro, ou seja, de acordo com a tabela abaixo, uma ampliação de cerca de 102% de sua 

capacidade em relação ao ano de 2012. 

 

Quadro I – Dados de Produção da CSN entre 2000 e 2012 

Dados Estatísticos Operacionais da CSN 

(Em milhões de toneladas métricas) 

                            

Ano 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Produção 

 

Minério de Ferro 
10,1 10,7 12,3 14,1 15,5 13,7 13,1 15,0 17,0 17,1 21,6 20,1 19,8 

 

Aço Líquido 
4,9 4,1 5,2 5,5 5,7 5,3 3,6 5,4 5,1 4,5 5,0 5,0 5,0 

 

Aço Bruto (placas) 
4,8 4,0 5,1 5,3 5,6 5,2 3,5 5,3 5,0 4,4 4,9 4,9 4,9 

   Fonte: Relatórios Anuais da CSN, tabulação própria. 

 

A companhia conta com uma grande estrutura de escoamento da produção para os principais 

portos e ferrovias do Brasil. Além disso, novos investimentos estão sendo feitos para a ampliação 

da capacidade logística nas Regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país. Os números referentes 

aos investimentos logísticos para quatro das cinco frentes de negócio, indicam o esforço da CSN 

em aprimorar sua operação logística a fim de obter menores custos de transporte e maior 

eficiência em seu processo. O minério de ferro, cujo a produção abastece suas usinas de aço 

segue por malha ferroviária de Minas (Arcos e/ou Casa de Pedra) à Volta Redonda (UPV), o 

excedente de produção é destinado ao mercado externo e segue de Minas para os portos do Rio 

de Janeiro, com destino, principalmente, ao mercado Asiático. A produção de aço bruto 

destinada à exportação segue pelas malhas ferroviárias do interior do Rio de Janeiro aos portos 

do Estado, com destinos principais os Estados Unidos e Portugal. 

Atendendo a um requisito legal imposto pelos órgãos federais de Meio Ambiente e a fim de 

reforçar sua estratégia de horizontalização e produção a baixos custos, a cia investe em usinas de 

geração própria de energia. Adicionalmente, a CSN aproveita os resíduos da produção do aço 

para fabricação de cimento, comprovando a estratégia de cadeia de produção integrada. As três 

estratégias, trabalhadas em conjunto têm se mostrado eficaz, uma vez que o seu consumidor final 

adquire o produto a preços muito competitivos. Tal sistema aliado ao eficiente processo de 

gestão, segundo seus relatórios, transforma a CSN em uma das produtoras siderúrgicas de menor 

custo de produção do mundo e com o maior EBTDA, também de acordo seus relatórios 

consoantes anuais. Com a abordagem das redes de produção, por exemplo, é possível 

compreender as transformações globais na cadeia siderúrgica, transferindo o foco da análise da 

simples comparação entre modelos de empresas estatais, nacionais e transnacionais para a 

observação da organização de uma empresa global estruturada em rede.  
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Neste contexto, cabe ressaltar a importância da Usina Presidente Vargas dentro do grupo CSN. A 

UPV apresenta um processo produtivo caracteristicamente fordista, com mão de obra qualificada 

e relativamente barata, e, seu sistema de escoamento de produção e de matéria prima 

extremamente integrado contribui na manutenção de baixos custos de produção de aço bruto. Tal 

produção, em sua maioria, tem sido destinada ao mercado externo, em especifico suas 

subsidiárias em Portugal e Estados Unidos. Nestes locais, o aço bruto é beneficiado e revendido 

a preços extremamente competitivos, proporcionando à CSN inserção no mercado internacional 

com destaque e solidez. 

A forma cuja corporação passa a atuar em cinco diferentes frentes de mercado é narrada por um 

funcionário entrevistado, cujo nome não pode ser mencionado: 

“É, cimento e mineração, a CSN já tinha mineração desde que começou. Foi 

criada com a mineração de carvão e mineração de minério de ferro. Ela foi 

empresa estatal pioneira; a Casa de Pedra já existe junto à CSN desde a 

década de 40, assim como Santa Catarina também. Então isso ai já existia 

desde o início. Então houve a privatização e o grupo privado herdou essa 

atividade que a CSN já tinha e teve fonte própria de matéria prima, então isso 

já estava na empresa. Foi mérito, também do grupo controlador, dos 

acionistas, o fato de aproveitar a oportunidade de investir em infraestrutura: 

energia, portos, ferrovias. A empresa na medida que ela dava resultado, este 

era aplicado em melhorar a empresa, então foi muito bom, porque a CSN 

aumentou sua condição de competitividade. Então ela se tornou um “tigrinho” 

em termos de condição de empresa siderúrgica, no tamanho que ela tem, você 

vê que ela é sexagésima quinta em tamanho no mundo e a sexta em valor no 

mercado. É uma empresa bem valorizada pela qualidade dos artigos e porque 

soube investir e investiu de forma correta durante muito tempo. Então ficou 

bastante competitivo. Tem condição de, quando o mercado melhora, a 

rentabilidade dela sobe muito rapidamente. Hoje a gente tá numa condição 

ruim e hoje a CSN ganha mais dinheiro com minério do que com aço” 

(Representante da CSN, 2012).  

Como uma corporação de capital aberto, suas ações são negociadas nas Bolsas de Valores de São 

Paulo (BM&F; BOVESPA) e Nova Iorque (NYSE). O grupo conta com uma composição de 

capital bem distribuída e sua administração é feita por Conselho e Diretoria Executiva, conforme 

gráfico abaixo. 

                                                                            

Fonte: Relatório da CSN 2013. 
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6. Análise da trajetória da empresa 

A partir da abordagem das redes de produção é possível compreender as transformações globais 

na cadeia siderúrgica, transferindo o foco da análise da simples comparação entre modelos de 

empresas estatais, nacionais e transnacionais para a observação da organização de uma empresa 

global estruturada em rede.  

O então distrito de Santo Antônio da Volta Redonda (RJ), posteriormente emancipado e 

denominado simplesmente de Volta Redonda era uma localidade que atendia todas as 

necessidades técnicas de implantação de uma siderúrgica pois havia disponibilidade de grandes 

áreas plana, abundantes reservas de água e ferrovias. A relação umbilical conferiu ao município a 

condição de company town – possivelmente, a mais emblemática do país –, status preservado até 

os dias atuais, conforme sugere a recente análise de Lima (2013). Nesse sentido, a configuração 

desenhada em Volta Redonda se verificou de forma relativamente parecida em projetos 

implantados pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no sudeste do Pará para dar suporte ao 

Projeto Ferro Carajás (1986), sempre com a perspectiva de adaptar o estabelecimento de novas 

estruturas urbanas e viárias aos seus objetivos, grosso modo traduzidos na viabilização 

econômica dos seus empreendimentos (Rodrigues, 2002 apud Lima, 2008).  

Em termos da geografia econômica, a configuração industrial, é possível afirmar que Volta 

Redonda historicamente se desenvolveu como um enclave voltado à atividade siderúrgica. 

Conforme a tipificação empregada por Markusen (1995), este poderia ser classificado como um 

distrito centro-radial composto por empresas cuja atuação é regional e se apresentam como 

firmas-chaves ou eixos econômicos, trazendo consigo uma grande quantidade de fornecedores e 

atividades correlatas. A base da economia dessas regiões varia de acordo com a posição em que 

essas firmas se colocam em seus mercados nacionais e internacionais. Os distritos centro-radiais 

podem exibir tanto uma rede de ligações firmes – onde pequenas firmas são extremamente 

dependentes – ou ter um caráter mais nuclear – quando as regiões usufruem de economias de 

aglomeração devido às firmas-eixo, sem necessariamente tê-las como fornecedores e/ou 

compradores (Lima, 2013). 

Nesse tipo de distrito, as economias de escopo e de escala são comuns e o turnover de firmas e 

pessoal é baixo. Decisões são tomadas localmente, mas sua repercussão e seu impacto se dão de 

forma global, e há pouca cooperação entre os atores, seja na divisão de riscos, seja na 

estabilização de mercados ou no rateio dos custos de inovação. Quanto aos investimentos, os 

mesmos se dão através de firmas-chaves que disponibilizam seu capital para determinada 

atividade a fim de financiar uma estratégia global. Isso também se reflete nas relações com 

governos locais e regionais, cujas discussões se restringem à manutenção dos interesses da 

empresa (em manter os padrões de atratividade) e garantir que políticos defendam os mesmos a 

nível nacional e internacional (ibid.).  

No modelo centro-radial desenvolve-se uma cultura diretamente ligada ao ramo de atividade 

principal do território. Em Volta Redonda essa relação foi nítida desde o processo de 

constituição da CSN, quando uma série de redes formais e informais foi construída. A empresa 

forma parte de seus fornecedores e os aloca no seu entorno fazendo parte considerável das suas 

compras nesse espaço e gerando desenvolvimento econômico e social. A mão de obra passa a ser 

formada localmente em todos os níveis e para tal são constituídas escolas técnicas de referência 

nacional e a própria Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda que hoje é 

parte da Universidade Federal Fluminense. A relação da UFF e da CSN é bem atípica, talvez seja 
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um dos poucos casos registrados de spin-off às avessas no qual a empresa origina a universidade 

(Ferreira, Amaral, Leopoldi, 2014; Amaral, Schocair, Lima, 2013). 

Um aspecto relevante sobre este caso é que tanto uma empresa distrito centro-radial desenvolve 

uma cultura nas regiões que está instalada diretamente ligada ao seu ramo de atividade, daí 

provavelmente a associação Volta Redonda, a cidade do aço, que se espraia por toda a economia 

(Hotel Sider, Rodovia do Aço, empresa de ônibus Cidade do Aço, entre outros). 

Dentre a sua data de fundação e a década de 1980, a CSN concentrou todos os seus esforços no 

aperfeiçoamento e na modernização da sua unidade de produção de aço instalada em Volta 

Redonda. Enquanto a fase que se estende até o final da década de 1980 é marcada pelos três 

programas de expansão promovidos com o propósito de elevar a capacidade produtiva da usina, 

a fase seguinte à privatização, ocorrida em 1993, é caracterizada pela adoção de um intenso 

programa de atualização tecnológica com o objetivo de alcançar a marca de cinco milhões de 

toneladas de aço bruto produzidos por ano. Após a privatização, em 1994, há também uma 

revisão da mão de obra que é reduzida a um terço do nível anterior e das compras que passam a 

ser feitas nos grandes centros nacionais e internacionais e de fornecedores globais. O resultado 

para a cidade de Volta Redonda e região é uma quebra no seu ritmo de desenvolvimento nos 

anos 90. Contudo, já no início do novo milênio há um renascimento da cidade fomentado por 

setores de serviço especializados, menos dependente da empresa. Dois destaques são a setor 

médico-hospitalar, que é referência na região, e o setor de educação superior. 

A CSN privatizada, a despeito de todos os impactos produzidos em termos de mercado de 

trabalho e concentração fundiária 
2
, discutidos em outros trabalhos (Lima, 2010; 2013), tendeu a 

superar um dos principais gargalos de sua trajetória, responsável pelas dificuldades financeiras 

que atravessou, sobretudo nos anos 1970 e 1980, e pelo discurso presente entre setores 

governistas dispostos a privatizá-la. Prevalecia naquela conjuntura o entendimento majoritário no 

seio do campo político brasileiro segundo o qual o Estado devia se retirar plenamente da 

economia, concentrando seus esforços unicamente nas funções ditas básicas. Esse foi o 

panorama vigente no final da década de 1980 e que submeteu as grandes empresas a regras como 

a abertura comercial e financeira sem precedentes, a reestruturação econômica e, por 

conseguinte, a internacionalização da produção (Diniz, Crocco, 2006 apud Ferreira, Leopoldi, 

Amaral, 2014). 

Do ponto de vista empresarial, novas redes são formadas. A empresa, antes pública e com o foco 

no mercado nacional, passa a ser um player global do setor. A partir de 2002, capitalizada, ela se 

atira em compras de empresas fora do país e expansão para negócios em mineração, cimento e 

produção de aços especiais.  

 

 

                                                           

2 
 Sem poder contar com as terras da CSN (que equivalem a 20% da área ainda disponível), iniciativas 

recentes, como a articulação pela quarta vez dos empresários para construir um distrito industrial (Foco Regional – 

84 - 04 a 10 de novembro de 2002), acabaram fracassando, ao passo que a Prefeitura responde, tentando garantir à 

cidade algum nível de competitividade industrial através da construção dos parques empresariais João Pessoa 

Fagundes (com 100 mil metros quadrados para empresas de pequeno e médio porte) e Roma (com 140 mil metros 

quadrados reservados para abrigar uma empresa de grande porte), ambos em áreas ao sul de Volta Redonda e 

adquiridas de grandes proprietários da região (Fonte: http://www.smdet.com.br/).   

http://www.smdet.com.br/
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7. Considerações Finais 

Esta reflexão é parte de um trabalho cujo principal propósito é apresentar um balanço das 

alterações corporativas de um ex-agente econômico estatal, atualmente sob administração 

privada. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é, possivelmente, o principal símbolo da 

modernização industrial do Brasil, no século XX, e o entendimento pleno da sua trajetória ajuda 

a revelar dinâmicas constitutivas do próprio capitalismo brasileiro.  

O alcance aqui procurado foi o de oferecer uma primeira sistematização, sobretudo da 

composição produtiva, uma vez que aspectos como a composição societária apresenta-se de 

forma mais complexa, demandando uma análise mais aprofundada. Apenas a título ilustrativo, 

cabe mencionar que a companhia é uma empresa de capital aberto dividida em mais de trinta 

subsidiárias, maiores ou menores, mais ou menos influentes, e que suas ações são negociadas nas 

Bolsas de São Paulo (BM&F, BOVESPA) e de Nova York (NYSE).   

Dentro das limitações deste artigo, o presente estudo, apenas se incumbe de abrir um campo de 

investigações sobre a nova condição de uma empresa inúmeras vezes analisada e discutida em 

sua fase estatal. A perspectiva da rede de produção introduz como diferencial a possibilidade de 

se interpretar um agente econômico por um prisma multiescalar. Trata-se de olhar a corporação 

como agente progressivamente global e com relações muito diversificadas com os agentes 

sociais dos territórios onde atua. Com isto, significa dizer, por exemplo, que as relações de poder 

estabelecidas em um contexto geográfico demarcado pela atividade siderúrgica não 

necessariamente se reproduzem em outro, onde a corporação atua explorando a mineração. E 

como esses dois contextos dialogam e se posicionam na rede em estruturação, apresenta-se como 

uma das principais questões a serem observadas.  

O trabalho se propôs a analisar as mudanças organizacionais e estratégicas da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), empresa criada pelo Estado brasileiro e símbolo do processo de 

industrialização do país no século XX. A metodologia do trabalho baseou-se na análise de 

diversos estudos existentes, em pesquisa de campo por meio de entrevistas e na coleta de dados 

nos relatórios públicos anuais da CSN, tendo como referência o período entre 2000 a 2012. 

O estudo confirma que entre a data de fundação e a década de oitenta, a empresa concentrou 

todos os seus esforços de aperfeiçoamento e modernização à sua unidade de produção de aço, 

instalada no município de Volta Redonda, cidade situada no principal eixo de desenvolvimento 

do país, entre o Rio de Janeiro e São Paulo.  

As informações levantadas mostraram que a partir de 2000, com o objetivo de se adaptar ao 

modelo de comercialização de bens e serviços, a atuação da empresa deixa de ser estritamente 

doméstica e passa a ter características globais. A CSN passa a fazer investimentos em aquisições 

em nível nacional e internacional, em modernização do processo produtivo, em atualização 

tecnológica das plantas existentes e, principalmente, em novos nichos de mercado que aumentem 

o valor agregado da produção de aço. Isso a levou a atuar em cinco diferentes mercados e a se 

internacionalizar, o que contribuiu para torná-la uma das maiores e mais influentes holdings do 

Brasil. Entretanto, a atividade siderúrgica ainda é o core business da empresa com cerca de 50% 

do faturamento bruto do grupo. O setor de mineração tem uma margem de lucro maior e taxas de 

crescimento anual exponencial, podendo, em um futuro próximo, superar a siderurgia e destacar-

se como carro chefe da empresa.  
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Estes dados mostram que houve uma primeira transição de empresa, local e nacional, para uma 

corporação empresarial transnacional. O que ainda está em aberto é a configuração deste grupo. 

A transição da siderurgia para a mineração está em curso, mas o resultado ainda não está 

evidente, muito em função da própria interdependência entre os setores de atuação. 
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