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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar as relações produtivas existentes no
complexo siderúrgico da Usina Presidente Vargas (UPV) pertencente à
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), buscando contrastar os ganhos
adquiridos ao longo dos anos pela empresa aos retrocessos de direitos
contraídos pelos trabalhadores, utilizando como marco conceitual de
demonstração o período pós-privatização da usina, onde há uma maior
intensificação e precarização da força de trabalho. Tratou-se de uma pesquisa
qualitativa utilizando dados quantitativos para fins descritivos a fim de apontar
as particularidades supracitadas. Portanto, o objetivo geral foi traçar as
principais características que norteiam dos bônus adquiridos pela companhia
em detrimento dos ônus contraídos por seus funcionários. Constatou-se que há
uma discrepância em relação aos números em torno dos lucros e investimentos
do Grupo responsável por gerir as ações da CSN, em relação aos benefícios
dos operários que, desde o final da década de 80, com a fragilização de sua
base sindical, juntamente com as novas formas da estruturação produtiva da
empresa, passaram a contrair uma série de derrotas que são confrontadas com
os objetivos inversos da lógica de acumulação do capital. Os resultados,
portanto, demonstram a desproporcionalidade entre as duas vertentes: de um
lado o grupo CSN e o alcance dos seus objetivos ao longo do tempo; e de
outro, a classe trabalhadora, acumulando declínios em direitos adquiridos ao
longo dos anos; caracterizando os principais fatos que corroboraram para a
ofensiva do capital, que são traçados a partir da exploração dos trabalhadores,
no caso específico do texto os pertencentes a Usina Presidente Vargas.
Também foi verificada as projeções futuras referentes ao panorama atual,
pautadas no acordo coletivo 2013/2014 que demonstram a manutenção do
status quo, com um grande pessimismo para as finalidades da classe
trabalhadora e consequentemente, tempos áureos para um alcance ainda
maior de acumulação de capital por parte da CSN.

Palavras Chaves: Retrocessos
Trabalho; CSN.

de Direitos;

Precarização/Exploração

do

ABSTRACT

This paper aims at analyzing existing productive relations in the steel mill
complex from Usina Presidente Vargas (UPV) belonging to Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), looking forward to contrasting the company
earnings over the years to the regression of rights earned by workers, using the
industry after-privatization period as a demonstration conceptual milestone, in
which there is an intensification and precarity of labor force. It is a qualitative
research using quantitative data for descriptive 90als, intending to show the
aforementioned singularities. Thus, the general goal was to draw the main traits
that come trom the bonus earned by the company in detriment of the onus
acquired by its employees. It was stated that there is a variance regarding the
numbers of profit and investiment of the CSN stock group, in relation to the
workers' benefits that, since the end of the 80s, with the weaking of their trade
union, along with the new ways of production structure in the company, came to
add a number of losses that are set against the reverse goals of capital
accumulation. The results, therefore, demonstrate the unevenness between two
sides: on one side, CSN group and their 90al reach over time; and on the other,
the working class, waning rights over the years; featuring the main facts that led
to the capital offensive, that are traced by the workers exploitation, in this
specific case, the ones from Usina Presidente Vargas. The future projections
were also verified regarding the current scene, guided by the collective
agreement 2013/2014 that show the status quo maintenance with great
pessimism to the working class budget and, consequently, golden years for an
even larger reach of capital accumulation by CSN.

Keywords: Regression of rights; Labor precarity/exploitation; CSN.
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1.INTRODUÇAO
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), criada na década de 40
durante o Governo Vargas, foi considerada como marco na conjuntura de
industrialização nacional e assumiu um papel de extrema importância na vida
de todos os cidadãos de Volta Redonda e região. Trata-se segundo as
concepções de Eric Hobsbawm (1981) uma Company Town onde, em um
primeiro momento, surge o complexo siderúrgico e depois o espaço urbano,
expandindo a indústria para a fora do ambiente fabril. Desde a instalação da
indústria em Volta Redonda, a siderurgia se torna a maior empregadora, assim
como maior geradora de tributos da cidade - situação que permanece até os
dias atuais.
Essa forte ligação existente entre indústria e os moradores de Volta
Redonda e cidades adjacentes fez com que a figura do Sindicato dos
Metalúrgicos da CSN representasse um papel de extrema importância nas
questões voltadas aos direitos dos trabalhadores, desde a criação da empresa,
enfrentam um ambiente de trabalho que até hoje, mesmo com o advento da
tecnologia, maior amparo jurídico e das regulações interna de trabalho é
considerado hostil, tal como será retratado durante o texto.
A década de 90 caracterizada pela profunda adoção dos ideais ditos
neoliberais

1,

onde no Brasil, com o Governo Collor fez com que fossem

realizadas e adotadas políticas cujo objetivo principal foi enxugar as estruturas
do Estado.
Uma das ações prioritárias do governo foi a instauração do Plano
Nacional

de

Desestatização

(PND),

onde

as empresas

estatais

ditas

deficitárias, passaram por diversas reformulações com o objetivo posterior de
privatização das mesmas. Este projeto de transição foi facilitado, em Volta

Os ideais em questão estão apoiados nos itens que o Brasil incorporou em sua política no
período supracitado descrito por Silva Junior (2005), como os dez pontos, também chamados
1

de decálogo, levantados pelo Consenso de Washington. São eles: 1) Disciplina Fiscal,
eliminando o déficit público; 2) Focalização dos gastos públicos em educação, saúde e
infraestrutura; 3) Refor.ma Tributária, com maior peso nos impostos indiretos e menor
progressividade nos impostos diretos; 4) Liberalização Financeira; 5) Taxas de cambio
competitivas; 6) Liberalização do comércio exterior; 7) Eliminação de restrições ao capital
externo, permitindo Investimento Externo Direto (IED); 8) Privatização; 9) Desregulação com
redução da legislação de controle do processo econômico e das relações trabalhistas; 10)
Propriedade Intelectual
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Redonda, mediante a uma espécie de "preparação do terreno" executada
através de dois eixos principais (de um lado a Força Sindical atrelada ao
Sindicado e do outro, representando os interesses da empresa na figura do seu
próprio presidente, Procópio Lima Neto) fizeram com que grandes modificações
fossem executadas dentro e fora do complexo siderúrgico. Podemos citar como
exemplo, fora do ambiente fabril, a política deliberada

da empresa de

implementação de uma nova ideologia nas famílias dos empregados da CSN
com o objetivo de repassar um viés positivo em relação ao processo de
desestatização; dentro do próprio ambiente siderúrgico, diversas ações de
enxugamento da estrutura da força de trabalho através do fechamento de
diversas unidades (o discurso voltado para o fechamento das unidades adotava
o critério de uma maior eficiência para a empresa2),

facilitando assim, o

processo de privatização que ocorreu via leilão em 1993.
Partindo desse típico cenário de grandes demissões

oriundas do

enxugamento da força de trabalho e abertura comercial somado à consolidação
da ideologia da classe dominante de que a única alternativa à competição
acirrada

e avanços

tecnológicos

seria

a privatização3,

foi

possível

a

desestatização da CSN e, por conseguinte, passou a se intensificar o grau de
exploração e precarização das condições de trabalho no complexo siderúrgico.
Como exemplo podemos citar as ameaças de demissões, as perdas salariais e
de participações nos lucros já consolidados desde à privatização até os dias de
hoje, onde cada vez mais, os interesses do capital sobressaem quaisquer
outros objetivos presentes na lógica da estrutura produtiva do capitalismo
(GRACIOLLI, 2007).
Sendo assim, visa-se, com o presente trabalho, apresentar uma visão
atual de retrocessos de direitos até então adquiridos pelos trabalhadores,bem
como o processo de intensificação/precarização das condições de trabalho da
CSN no período pós-privatização.

Desde a sua criação a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) operou em moldes que
privilegiava o capital privado fazendo com que os seus produtos fossem vendidos no mercado
com uma defasagem em torno de 40 a 60% em relação aos seus custos de produção conforme
citado pelos estudos de GRACIOLLI (2007).
3 No caso específico de Volta Redonda vale a pena ressaltar à particularidade da aceitação
deste cenário como inevitável e necessário por parte do próprio sindicato, sem que haja um
mecanismo de resistência como forma de empecilho (GRACIOLLI, 2007).
2
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Para tanto,

os

resultados

obtidos

serão

pautados

em

análises

exploratórias de dados secundários e literaturas já existentes sobre os diversos
problemas

e cenários

encontrados

na Usina

Presidente

Vargas

(UPV)

registrados nas obras de Graciolli (2007), Dias (2010), Calife (2000), clássicos
que exprimem as lutas de classes existentes desde a criação do capitalismo
como Marx (2009) e Engels (2010), além das próprias experiências obtidas no
período entre setembro de 2009 e março de 2013, espaço de tempo no qual
estive presente dentro da siderúrgica na figura de trabalhador da empresa,
elemento

fundamental

para

produção

do

presente

trabalho,

conforme

observado por Hobsbawm "no domínio das ciências sociais, ninguém pode
produzir uma obra científica sem ter desembaraçado previamente das ilusões
da sociedade

burguesa".

Portanto,

visa-se,

com a presente

pesquisa,

contrastar o acúmulo de capital adquirido pela empresa com a adoção de
práticas que precarizam elou intensificam a exploração da força de trabalho
dos metalúrgicos ligados à CSN.
Para tanto, em um primeiro momento será analisado a exposição dos
trabalhadores a riscos associados aos procedimentos produtivos dentro da
siderúrgica. Em seguida, a importância econômica e cultural da Companhia
Siderúrgica Nacional no município de Volta Redonda e o resgate histórico entre
a resistência da base operária e a perda de direitos ao longo dos últimos anos,
que contrasta com aumento da produtividade e lucratividade da empresa. Em
um terceiro momento, serão analisadas as projeções futuras acerca da relação
conflitante

entre

os funcionários

e

a empresa,

mostrando

o cenário

desanimador que a classe trabalhadora tende a enfrentar. Por fim, serão
levantadas as principais conclusões obtidas dentro do escopo de análise
proposto no decorrer deste trabalho.

15

2. A

PRODUÇÃO,

O PROCESSO

SIDERÚRGICO

E SEUS

RISCOS

o objetivo

do presente capítulo é buscar descrever as principais etapas

dos processos produtivos de fabricação

do aço e as diversas mazelas

absorvidas direta ou indiretamente pelos funcionários durante o processo.
Segundo a Society for Risk Ana/ysis (2013) - Sociedade Internacional de
Análise

de Riscos (SRA),

risco é o potencial

da realização

de uma

consequência adversa e indesejada à vida humana, saúde, propriedade, ou ao
meio ambiente (SRA, 2005). Apesar dos processos siderúrgicos ocasionarem
profundos danos relacionados ao meio ambiente,

no caso específico do

trabalho não será abordada essa questão, iremos enfatizar apenas os danos
associados à saúde dos funcionários.

Luiz e Cohn (2006) indicam duas dimensões na acepção do risco: na
primeira dimensão destaca-se o risco como algo que é possível o
provável, associado à regularidade dos acontecimentos; na segunda
destaca-se o risco na esfera dos valores, pressupondo a
possibilidade de perda de algo precioso. Luiz e Cohn (2006) afir a
ainda que o cálculo do risco está intimamente relacionado a
conformação e valorização da segurança. Na perspectiva de risco
individualizado
supõe-se que as pessoas, com informações

suficientes, repensem seus comportamentos, eliminando todos os
riscos e assim alcancem saúde e segurança. (LUIZ e COHN, 2006
apud CARVALHO; CHAMON, p.2, 2012).

É válido destacar que não serão analisados todos os riscos existentes
dentro de um ambiente siderúrgico. Primeiramente por não ser o objeti o
central do trabalho. Seria necessário um esforço etnográfico extenso dada as
inúmeras condições de risco as quais são expostas os trabalhadores da CS

I,

logo, fugiria o escopo do trabalho. O capítulo, portanto, tem o intuito apenas de
fazer com que seja demonstrada a hostilidade em torno do processo de
fabricação do aço. Ressalta-se ainda que, para a análise de riscos associados
ao trabalho é preciso considerar a variedade dos sentidos apresentados pe a
palavra 'risco', assim como a dificuldade de análise de diversos riscos através
do prisma científico. Essa reflexão é analisada por Nardocci (2008):
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A variedade de definições, abordagens e aplicações também deram
origem a uma grande quantidade de adjetivos para o termo "risco":
ambiental,
epidemiológico,
industrial,
econômico,
acidental,
ocupacional, nuclear, tecnológico, natural, ecológico, objetivo,
subjetivo, percebido, entre outros. Essa variedade de adjetivos ora se
refere à natureza do perigo, ora à natureza do indivrduo exposto ou à
situação de exposição, à metodologia de avaliação. Isso dificulta o
entendimento do conceito e definição de ações de gerenciamento,
além de, muitas vezes, induzir a ideia de que qualquer risco pode ser
avaliado cientificamente (NARDOCCI, 2008, p. 129).

Além dos problemas supracitados, outro agravante gira em torno da
questão do gerenciamento

dos riscos existentes dentro de um ambiente

empresarial ser um tema novo no ambiente acadêmico, surgindo por alta do
século XVII "no contexto das apostas, quando uma base de cálculo de c ances
foi desenvolvida e, nesse contexto, risco significava a probabilidade de um
evento

ocorrer,

combinada

com

a magnitude

das

perdas

e 9a hos.

J

(Nardocci, 2008, p. 123).
Por último, é valido salientar a forma pela qual a empresa lida com a
questão de segurança. A Diretriz número 2 da Empresa, por exemplo, cita

ue

"Se não for 100% seguro não faça". Analisando o fato de que o ambie e
siderúrgico por si é envolvido por uma infinidade de riscos (os mesmos serão
analisados posteriormente), essa norma trata-se de um paradoxo, uma vez que
age como um meio de penalizar o funcionário caso venha a ocorrer alg

a

fatalidade. Sendo assim, as normas e diretrizes determinadas pela empresa
fazem com que muitos de seus funcionários se sintam não apenas coagidos
mas cooptados pelas políticas da empresa em expor algum tipo de acidene
sofrido, fazendo com que muitos venham a esconder alguma informação
cometida durante a jornada de trabalho e venham a "mascarar" o amb"en e
siderúrgico seus respectivos riscos4.

Situação extrema, mas recorrente. Como exemplo, vale ilustrar uma ocasião observada no
interior da empresa no ano de 2012 em que, após a ocorrência de um acidente na Coquer"a
que resultou na amputação de um dedo de um determinado trabalhador, o mesmo omitiu a
informação dos encarregados para não cessar o trabalho e, além disso, a atitude do
trabalhador foi tratada por um supervisor como "exemplo a ser seguido" para os dema·s
proletários, já que o funcionário não se ausentou do trabalho nem durante nem depois do
acidente, apesar da gravidade do mesmo.
4
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Segundo Araujo (1997), a siderurgia é o ramo da metalurgia que se
dedica ao processo de fabricação de aço e seu tratamento, ou seja, é o
conjunto de processos físicos e químicos que levam à obtenção de aço, sendo
este um dos dois tipos de liga metálica obtida a partir do ferro e também a liga
mais utilizada pelo homem devido sua grande versatilidade e baixo custo.
A

siderurgia,

mesmo

com

o

advento

de

novas

tecnologias

e

melhoramentos em seus processos ao longo dos anos, apresenta diversos
perigos ao trabalhador, situação que agrava a relação capital-trabalho existente
na empresa.
Todo o complexo siderúrgico

da Usina Presidente Vargas

(UPV),

descrito como "o mundo da tonelada5", como o próprio nome sugere, retrata um
local inóspito, cercado de riscos em suas diversas etapas produtivas.

[...] um imenso prédio de aproximadamente 50 metros de altura, todo
fechado por folhas zincadas e de cor azul-clara. Vendo por fora até
que é bonito, mas internamente é o inferno. São composições de
vagões dando porrada e fazendo manobras no térreo. É corrida de
aço líquido vazando dos conversores, irradiando um calor infernal,
misturando ao ronco diabólico da locomotiva trazendo, dos altofornos, carros-torpedos carregados de ferro-gusa para que o inferno
não pare de produzir. Tubulações de gases venenosos cruzam os
espaços abertos de um andar para o outro. As pontes rolantes
transitam com lingotes de aço rubros, solidificados, desprendendo um
calor sufocante e os operários, com seus capotes, dominam aquelas
máquinas com a destreza dos que sabem o que estão fazendo.
(VEIGA; FONSECA, 1990, p.89).

Antes de analisar especificamente os principais riscos do processo de
fabricação do aço, com intuito de facilitar o entendimento, a figura 1 apresenta
o passo a passo do processo produtivo específico à CSN.

A expressão é utilizada nos primeiros treinamentos dos futuros operários da companhia com
o objetivo de alertar os mesmos sobre a mudança existente dentro e fora da siderúrgica, onde
a unidade de medida de peso padrão passa a ser a tonelada (t) em vez do quilograma (kg)
convencional.

5

8

•

Figura 1: Processo Siderúrgico da CSN.
Fonte: Acervo da Emoresa- Fluxoarama de Fabricacão do Aco (2013)

Conforme pode ser observado na figura 1, o início do processo prod . o
se dá com a extração do minério de ferro a ser processado na sinterização.
etapa seguinte é realizada em torno do alto forno onde o sínter (minério
ferro pré-processado

e

para o alto-forno), junto ao coque (carvão mi ne a
1

enriquecido de carbono) já transformado na coqueria resulta na fabricação

o

ferro gusa. Na aciaria, o ferro gusa é processado nos conversores para ret·,a a
de carbono e acerto de composição.
Depois de passar pelo lingotamento

contínuo, a placa de aço é

conformada no laminador de tiras a quente (LTQ), podendo seguir cam·n os
diferentes

conforme

a especificidade

do produto final que está sen o

trabalhada. As principais etapas de fabricação

do aço serão analisadas

conforme os seus respectivos riscos descritos durante o capítulo.
Campos

(2002)

retrata

em

seus

estudos

os

principais

.

nscos

ocupacionais existentes dentro de um ambiente de trabalho, todos encontrados
nas diversas etapas produtivas da CSN, inclusive as unidades da empresa
utilizam a tabela com o intuito de informar seus trabalhadores e consultores. O
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quadro se torna importante

na questão que envolve a separação

e a

abrangências das variedades de riscos existentes.
GRUPO I:
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Quadro 1 :Principais Riscos Ocupacionais
Fonte: Extrafdo de CAMPOS (2002, p. 81)

o início da etapa

produtiva, a extração de minério é realizada nas duas

mineradoras da CSN em Congonhas-MG, uma em Arcos-MG e outra localizada
em Ariquemes RO, nas minas de Casa de Pedra, NAMISA, ARCOS e ERSA
respectivamente.
A Norma Regulamentadora 04 (NR4) - Responsável pelos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, em
sua apuração do grau de risco6, classifica os riscos presentes na extração de

O grau de risco segundo a NR varia de 1 (mínimo) a 4 (máximo), dependendo da exposição
de riscos que sofre o trabalhador servindo para questões relacionadas a alocação de
profissionais da área de segurança do trabalho. As informações constam no primeiro anexo da
Norma Regulamentadora, Quadro I - Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
6

20
minério, assim como as demais etapas siderúrgicas em grau 04. "Os principais
fatores de riscos à saúde dos trabalhadores estão associados à poeira causada
pela exploração do minério, porém, estão presentes ainda outros riscos como
os provenientes

de vibração,

ruído, riscos ergonômicos,

calor, quedas,

incêndios e explosões" (RABELO, 2010, p. 23).
A poeira causadora

da extração

de minério é responsável

pelo

favorecimento e instauração de doenças pulmonares ocupacionais, sendo as
principais existentes, segundo Bagatin (2001): pneumoconioses (inalação de
poeiras);

asma

ocupacional;

pneumonites

por hipersensibilidade;

DPOC

(doença pulmonar obstrutiva crônica) de origem ocupacional, não tabágica;
febre por inalação de fumos, esporos e gases; câncer do pulmão relacionado
com a exposição ocupacional.
Os dados sobre a nocividade da poeira relacionada à mineração, no
caso específico da cidade de Congonhas podem ser confirmados segundo as
reportagens da Associação do Ministério Público de Minas Gerais; notícia do
Portal Hoje em Dia do dia 26/03/2013; e O Estado de Minas Gerais do dOa
17/03/20137.
Nas notícias apuradas sobre o tema, fica evidente o descaso da
empresa tanto com a população que vive ao redor de suas instalações como
também com o próprio trabalhador visto que não há ações de fato para
combater ou amenizar o problema que atinge as pessoas tanto dentro como
fora do ambiente fabril. Apesar da gravidade/nocividade da poeira resultante do
processo de mineração, quando o problema é encaminhado para as vias
judiciais e a empresa é condenada, a pena resulta em multa com valores
ínfimos que não condizem com os problemas apresentados na localidade
afetada, ainda assim, os valores são questionados por parte da empresa,
explicitando uma das formas "econômicas" com que a empresa trata seus

Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, com correspondente
Grau de Risco - GR, para fins de dimensionamento do SESMT. (Quadro I alterado pela
Portaria SIT/DSST 76/2008).
7 Para maiores detalhes, as reportagens se encontram nos seguintes links:
http://amp-mg.iusbrasil.com.br/noticias/2785225/congonhas-declara-guerra-contra-a-poeiradas-mineradoras;
http://www.hojeerndia.com.br/minas/estudo-comprova-poeira-nociva-em-congonhas-1.
105669;
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/20 13/03/17/interna politica,358306/congonhas-estasem-ar-devido-ao-po-expelido-na-exploracao-de-minerio.shtml;

21
trabalhadores e a população que vive nas regiões afetadas pelos resquícios de
sua produção.
A coqueria, etapa que consiste em transformar/manipular

o coque, é,

junto com o alto forno e a aciaria, uma das etapas que apresentam os maiores
riscos dentro da Usina Presidente Vargas.

Essas fases produtivas

são

descritas por Graciolli (2009) como o "portal do inferno" em virtude das altas
temperaturas do local. O calor em torno destas áreas é tão intenso que faz com
que os operários sejam orientados a ingerir grandes quantidades de líquidos
sob

a penalidade

de descumprimento

de

padrão

e suas

respectivas

penalidades. Sobre os riscos da coqueria:

"...riscos associados a esta etapa do processo siderúrgico diz respeito
ao manuseio de carvão e principalmente material particulado, gera o
na carga e descarga das baterias. A alta temperatura, principa me te
na parte superior das baterias deve ser avaliada, assim coma
vapor gerado durante o resfriamento do coque. Embora os

o

emais

riscos físicos, incluindo o ruído, devam ser considerados, os age es
químicos são a principal classe de risco deste processamento. Os
voláteis gerados durante o enfornamento

e desenforname

to o

mesmo devido a problemas no fechamento das portas das ba e ,'as
são uma fonte de compostos orgânicos aromáticos, muitos deles
mielotóxicos e cancerígenos, como o benzeno, pirenos e piridinas. Os
riscos químicos acompanham todo o processamento dos gases

e

coqueria, que iniciam com o aproveitamento de subprodutos e a sua
utilização como fonte energética no aquecimento das baterias Quem
demais etapas do processo siderúrgico. (BRASIL, 2002, p. 11).

Além dos ricos supracitados, destaca-se a composição altamente tóxica
do gás da coqueria onde sua composição é descrita na tabela 1. O conta o com
esses gases provocam dor de cabeça, náuseas, sonolência, convulsões, coma e
até morte (SANTOS, p. 12, 2008).
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Tabela 1: Composição percentual típica de gás de coquena após a remoção de
subprodutos
Elementos Presentes no Gás da Coqueria
Comeosição (%)

5,8 - 6,80/0

Monóxido de carbono
Dióxido de Carbono

1,5-2,2%

Metano

27,2-29,20/0

Etano

1,3-2,8%

Hidrogênio

56,57%

Nitrogênio

1,0-4,60/0

Fonte: Manual de Auditoria em Segurança e Saúde no Setor Siderúrgico, 2002, p. 12.

o contato
07/03/2012,

com esse gás, através de um vazamento, fez com que, no dia

15 funcionários da empresa ficassem hospitalizados segundo

reportagem do jornal Diário do Vale8.
Os

perigos

que

envolvem

os

gases

da

coqueria/aciaria

é de

conhecimento de todos dentro da empresa. Ao transitar sobre os locais há
diversas placas com orientações (inclusive com a possibilidade de óbito) sobre a
gravidade do local. Por década, inclusive, houve criação de pombos no local de
modo que houvesse um dispositivo natural de defesa para possíveis falhas nos
sistemas já que as aves possuem uma maior sensibilidade ao gás, levando aos
operários formas de evitar possíveis acidentes.

Portanto, no acidente em

questão o impacto sobre os trabalhadores poderia ter sido muito maior. Vale a
pena ainda relatar a precariedade de muitas instalações existentes no complexo
da UPV, favorecendo com que haja acidentes como já relatado acima. A
constante rotatividade e falta de mão de obra relacionada à manutenção só
agrava o problema, fazendo com que a saúde dos trabalhadores esteja em
perigo constante.
O alto forno, conhecido como o "coração do processo siderúrgico",
responsável pela fundição do minério de ferro em ferro gusa, é um ambiente
extremamente agressivo assim como a coqueria onde as temperaturas podem
atingir 2200oC. O manual de Auditoria em Segurança e Saúde no Setor
Siderúrgico descreve sobre os riscos do alto forno da seguinte maneira:

Link da Notícia: http://diariodovale.uol:com.br/noticias/4
sobre-vazamento-de-gas. html#ixzz2gd E2W710

8

!

53903, CSN-ainda-nao-se-pronu nciou-
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Os riscos existentes na operação do alto forno são como suas
operações, os mais variados. Riscos físicos como radiações não
ionizantes, principalmente na operação dos queimadores e saída de
gusa, além da temperatura e do ruído ensurdecedor das ventaneiras.
O monóxido de carbono presente em todas as correntes de gases de
dentro e exauridas do alto forno é um risco químico que deve ser
constantemente

monitorado,

assim como, em menor quantidade,

gases contendo enxofre, mas que são muito mais tóxicos. Após a
mistura do gás de alto forno com o de coqueria este passa a conter
em pequena quantidade compostos aromáticos, inclusive benzeno.
Não obstante

é importante

ressaltar os riscos provenientes

de

operações de manutenção externa ou interna no alto forno, como
troca de refratários, que além de envolverem trabalhos em ambiente
confinado expõe os trabalhadores

a poeira desses materiais. O

mesmo deve ser dito da poeira da escória de alto forno, que contém
dentre outros elementos silica, alumina e óxido de cálcio. (BRASIL,
2002, p. 13)

Outra ameaça existente no alto forno é o contato com o gás natura,
onde segundo Albuquerque (2005), sua inalação, pode provocar: irritação das
vias aéreas, tosse espasmódica, dor de cabeça, náusea, tontura e confusão
mental. Se inalado em altas concentrações elou em ambientes confinados,
atua como asfixiante simples.
Os riscos existentes no alto forno são de uma maneira geral, os mesmos
encontrados na Aciaria onde o ferro gusa é transformado em chapas de aço. A
tabela 2 apresenta algumas disparidades

entre as duas etapas e seus

respectivos riscos.

Tabela 2: Hipóteses Acidentais e Seus Possíveis Cenários Acidentais Catastróficos
Cenários Acidentais Catastróficos
Descrição da
Número da
Incêndio
Explosão confinada
Hipótese
Hipótese
de vapor
Acidental
Acidental
(Jato de Fogo ou Flash FIre)
(UVCE ou BlEVE)

1
2

3
4

Vazamento de gás de
aciaria

x

X

Vazamento de gás de
alto-forno
Vazamento de gás

x

x

x

natural

Vazamento de
Oxigênio
Fonte: Estudo de Análise de Riscos da Usina Siderúrgica, 2005 p. 9.
•

x
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Ainda sobre a aciaria, em notícia vinculada ao jornal Diário do Vale do
dia 01/11/2010, três pessoas se acidentaram no local no dia 29/10/2010 com
ferimentos provenientes ao contato com o ferro gusa9.
O episódio em questão relata mais uma negligência da empresa em
relação a segurança de seus funcionários, sejam eles diretos ou indiretos. Visto
os diversos riscos existentes no local deveria existir, por parte da CSN, formas
de se evitar que o trabalhador possa sofrer quaisquer danos durante sua
jornada

de trabalho.

Os funcionários

envolvidos,

trabalhadores

de uma

terceirizada da siderúrgica, (situação que será abordada mais adiante, são
frequentemente expostos a funções que apresentam uma maior gravidade)
sofrem com a precarização em torno da terceirização da força de trabalho.
Mais uma vez, são identificados indícios de descasos por parte da direção da
CSN em relação à prevenção de acidentes, que apresenta um forte discurso
teórico sem mostrar na prática ações que venham a corroborar com a
segurança de seus funcionários. Quando há necessidade de investimentos de
recursos a empresa mantém seu perfil econômico, fazendo com que a
responsabilidade dos acidentes recaia sobre o trabalhador, mudando a figura
de vítima para culpado.
No Processo de Sinterização , "devido ao processamento de material
particulado contendo sílica, além do manuseio de carvão, esta etapa apresenta
como principal risco a geração de poeiras de minério de ferro e sílica, além do
calor gerado pelo aquecimento e o ruído dos transportadores

e moinhos"

(BRASIL, 2002, p. 10)
O processo de Lingotamento contínuo, onde o "aço é formado em placas
tipo laje, o aço líquido é derramado de uma caçamba em um recipiente. Os
bicos do recipiente são abertos e fluxo do aço passa através de um molde
resfriado onde o aço é formado saindo do outro lado de forma sólida. Após esta
etapa, o aço é resfriado por intermédio de água pulverizada até solidificar
totalmente. Então, o metal em estado sólido, é cortado no tamanho desejado
para obter as placas ou perfis" (ENGESEGUR, 2013). Nesta etapa, os perigos
giram principalmente em torno de incêndios (na maioria das vezes quando

9

http://diariodovale.uol.com.br/noticias/O,30643.html#axzz2gd

RddGBT
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ocorre é negado pela empresa)10, através do derrame de metal fundido,
principalmente nas salas hidráulicas.
O termo decapagem, na indústria metalmecânica, refere-se a processos
de limpeza química e mecânica com o propósito de remoção de óxidos e
carepas das peças. "De uma forma genérica, pode-se definir o processo de
decapagem como sendo o processo que dissolva ou elimine os produtos de
transformação ocorridos na superfície dos metais - óxidos, crostas, sais etc.".
(BRASIL, 2006, p. 8).
Os riscos desta etapa estão associados ao manuseio de produtos
químicos, principalmente ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico, ácido
nítrico e ácido fluorídrico. Esses produtos em contato com a pele e os olhos
causam severas queimaduras, além de serem altamente irritantes para o
aparelho respiratório, podendo provocar morte por asfixia. Além disso:

Exposições prolongadas ou repetidas aos aerossóis resultam em
afecções pulmonares. Há riscos, inclusive, da ocorrência de erosões
dentárias. O aquecimento de soluções ácidas provoca a liberação de
fumos ácidos e tóxicos, no caso S02, Nx Ou e C12, cujo efeito é
agravado em atmosfera úmida. Esta questão ganha significância em
relação aos banhos de decapagem. Mesmo que as soluções dos
banhos sejam diluídas, o grande volume de ácido torna o ambiente
extremamente agressivo, oferecendo riscos significativos à saúde do
trabalhador, devido às características destas substâncias. (BRASIL,
2006, p. 16)

Na Laminação, processo responsável pelo refino do aço, os riscos são
descritos

pelo Manual de Auditoria

de Segurança

e Saúde

no Setor

Siderúrgico:

Durante o· tempo de trabalho vivenciado na empresa, houveram casos de
incêndios resultantes em quedas de energias e falhas em equipamentos, situaçOes
mascaradas que, na verdade, serviram para destinação de resíduos tóxicos na atmosfera
conforme
registro
do
Jornal
Aqui
em
17/02/2010,
disponível
em:
<http://www.jornalaquLcom.br/arquivo/2010/674/paginas/csn1.htm>
10

26
...apresenta
ruído

uma grande gama de riscos físicos, como o calor e o

gerado

facilmente

pelos

sopradores

voltaico,

atingindo

níveis acima de 105 dB(A). Como riscos químicos o CO e

os fumos metálicos,
processamento.
etapa,

ou pelo arco

cuja exposição

é muito maior nesta etapa do

A poeira de refratários

proveniente

da

recuperação

constitui outros risco nesta
de

panelas

e conversores.

(BRASIL, 2002, p. 18)

Todos esses riscos foram caracterizados nas notícias do Jornal Foco
Regional

do

dia

31/12/2011,

onde

três

funcionários

sofreram

graves

queimaduras durante o turno trabalho11; o Jornal Aqui do dia 04/06/2012 relata
um acidente

que

se configurou

em

torno

de

um atropelamento

por

empilhadeira; e em uma matéria do Jornal Diário do Vale do dia 26/05/2,01212
onde houve um incidente que ocorreu por causa de um inadequado trava

ento

de segurança do Laminador de Tiras a Frio 3 (LTF3) enquanto um funcionário
realizava sua manutenção.
No caso proveniente de queimaduras, há de se ressaltar mais uma ez
o modo com que a empresa trata a segurança de seus funcionários, onde o
cumprimento das normas são válidas apenas no papel. Durante anos

ou e

diversos casos de queimaduras nas áreas em torno do LTQ, local onde ocorreu
o acidente. Porém, por se tratar de acidentes classificados como de "menor
expressão", onde não houve grandes consequências,

nada era feito para

solucionar o problema. Foi necessário que pessoas se ferissem gravemente
para que ocorresse mudança na execução da tarefa, evitando que outros

á ido

operários viessem a sofrer novos danos, menores ou maiores. É
ressaltar que essa prática em relação à mudança de postura quando já

o

eo

problema em vez da prevenção do acidente é característico da empresa que
age esperando acontecer para depois executar as ações necessárias.

11http://www.focoregional.com.br/v2/page/noticiasdtl.

asp?idnoticia=88265&t=Oper%

E 1 rios+sofr

em+gueimaduras+em+acidente+na+CSN.
12As notícias podem ser conferidas em:
http://www.jornalaqui.com/noticia.php?id=3620&idedit=12&banner=O
e
http://diariodovale.uol.com.br/noticias/4
,,57637, Funcionario-da-CS N-morre-no-setor -delaminacao.html#axzz2gdRddGBT
respectivamente.
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Em relação aos acidentes que envolveram tanto o atropelamento por
empilhadeira quanto o funcionamento do laminador enquanto o funcionário
realizava a manutenção

do equipamento,

resultando no falecimento

dos

trabalhadores (conforme matérias citadas acima), duas questões merecem ser
destacadas. A primeira delas é que em ambos os casos os funcionários
estavam trabalhando além da sua jornada normal de trabalho, em regime de
hora extra o que favorece ainda mais a execução de acidentes visto o maior
tempo no qual o funcionário é exposto ao risco juntamente com uma maior
fadiga e menor atenção apresentada pelo trabalhador. Uma segunda questão a
ser observada, gira em torno das ações executadas pela empresa ao tentar
evidenciar que o óbito dos funcionários

ocorreu fora das instalações da

siderúrgica, no caminho ou dentro do hospital, apesar de tamanha gravidade
em torno

dos acidentes,

o que caracteriza

na maioria

das situações

impossibilidade dos mesmos terem saído com vida do local. Essa é mais uma
dentre tantas outras manobras apresentadas por parte da empresa que tem por
finalidade diminuir os custos de indenização que são majorados em situações
de morte dentro das instalações da indústria, assim como manter uma imagem
entre seus operários e fornecedores passando uma ideia de preocupação e
priorização em torno da segurança de suas ações. Atitudes lamentáveis que
merecem ser relatadas visto o grande problema em torno da situação.
Outro risco presente em todas as etapas produtivas do aço, (agravado
pela forma de produção que em muitos casos não mudaram desde a década
de 40), são as lesões por esforço

repetitivos

(INSS,1993)

/ distúrbios

osteomusculares relacionados ao trabalho (LERlDORT), (INSS,1998).
Essas lesões são ocasionadas, principalmente, segundo Perez (2008),
por repetitividade

13,

esforço/força,

postura inadequada,

trabalho

muscular

estático, invariabilidade de tarefa, choques/impactos e pressão mecânica. O
autor ainda cita que "os sintomas e sua severidade (em geral estágio da
doença e incapacidade) aumentam com a duração e intensidade do trabalho e
decrescem quando esta exposição é reduzida". A expressão destes sintomas

Embora exista um programa de ginástica laboral na empresa, durante os três anos e meio
que trabalhei na siderúrgica, apenas por duas vezes o projeto foi executado na área em que
trabalhava. Ainda que diversos operários com problemas de musculatura e articulação
existentes dentro da seção, assim como os vários casos de aposentadoria por invalidez que
relatavam os problemas supracitados.
13
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surge mediada por associações com fatores relativos à complexa organização
do trabalho, fatores psicossociais e pessoais. (Perez, 2008, p. 168).
Toda
empresa

a situação

dos riscos

relacionados

à estrutura

produtiva

é agravada visto à qualidade elou ausência de manutenção

da
das

máquinas existentes, onde muitas destas, possuem mais de cinquenta anos,
juntamente com a infinidade de produtos químicos resultantes e vinculados ao
processo siderúrgico além das políticas de aumento de produtividade por meio
da intensificação

do trabalho

via aceleração

do processo

de produção

e

redução de tempo nos procedimentos.
Também

é válido destacar

segurança de seus funcionários
prática. A priorização

a postura

da companhia

em relação à

onde há um discurso que não condiz com a

da segurança

em suas diretrizes

é sobreposta

pela

realidade vivida pelos operários durante suas jornadas de trabalho, chegando
inclusive a faltar equipamentos

básicos de prevenção

a acidentes como os

equipamentos de proteção individual (EPI's)14.
Diante de tudo o que foi descrito nessa primeira parte do capítulo, inferese que, os trabalhadores diretamente expostos a uma série de riscos (inclusive
fatais) deveriam ser valorizados,
até mesmo psicologicamente

melhor remunerados,

receber benefícios e,

assistidos pela empresa, mas, pelo contrário, na

prática vem havendo um retrocesso de direitos adquiridos aos longos dos anos,
onde cada vez mais, a empresa possui maiores ganhos em detrimento

da

exploração do trabalhador. Sendo assim, prevalece-se a busca incessante pelo
aumento da lucratividade e redução dos custos (mesmo em situações de maior
exposição a riscos) como poderemos ver na segunda parte do capítulo. Através
desse cenário, vale a pena destacar a reflexão realizada por Nardocci (2008)
sobre o tema:

A falta de um determinado item de prevenção onde há utilização com grande frequência
durante a execução das tarefas é uma prática comum dentro da empresa. Itens que deveriam
ser descartáveis são reutilizados, diminuindo seu grau de proteção e facilitando a ocorrência de
possíveis acidentes. Além disso, um outro problema apresentado gira em torno de
equipamentos que sao usados com pouca frequência e decorrente disso, demoram semanas e
até meses para retornarem aos almoxarifados, ficando ausentes quando há necessidade de
utilização.
14
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Essas questões, certamente não são facilmente respondidas. Os
benefícios, assim como os riscos, também são construções sociais e
têm sido medidos em termos essencialmente econômicos. Sendo
assim, como confrontar perdas de vidas humanas com ganhos
econômicos? Na sociedade atual, usualmente, os riscos são sociais,
enquanto os benefícios são privados. As pessoas que estão expostas
aos riscos não são as que recebem os maiores benefícios. Além
disso, é importante considerar que os recursos disponíveis são finitos
e investir mais recursos onde a redução do risco é maior também cria
uma distribuição desigual de recursos. (NARDOCCI, p. 138,2008).
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3. O LEGADO E A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E CULTURAL
DACSN
A história da CSN é frequentemente confundida com a da própria cidade
desde a sua criação. Toda a estrutura existente em Volta Redonda estava
diretamente atrelada à Companhia. As casas, os hospitais, as ruas e todo tipo
de saneamento

tinha

a CSN como elemento

central

de estruturação.

A desvinculação do município de Volta Redonda, até então pertencente à Barra
Mansa, no dia 17 de julho de 1954, por exemplo, foi realizada como razão
principal, a importância do complexo siderúrgico existente, fazendo com que a
cidade pudesse "caminhar sozinha, com as próprias pernas". É válido destacar
os fortes laços de dependência que sempre existiram entre a cidade e a
indústria. "O início dos trabalhos da Companhia iria significar uma mudança
radical na vida e nas características da localidade. Em 1942, a CSN já
empregava 6154 trabalhadores, portanto mais do que o dobro de habitantes do
"distrito" ocupados na construção da usina e da cidade" (CALIFE, 2000, p. 49).
Portanto, desde a criação, o complexo siderúrgico é o responsável pela
maior parte dos empregos existentes na cidade, seja ele ligado direta ou
indiretamente

à companhia.

"Os nomes da Companhia

e da cidade se

confundem, falasse indistintamente em "Volta Redonda" ou em "Companhia
Siderúrgica Nacional", como se ambas fossem uma coisa só, marcando a
simbiose entre cidade e fábrica" (CALIFE, 2000, p. 62).
Diante desse cenário,

o trabalhador

passou

desde o início das

operações a enxergar a usina como única opção de emprego existente,
seguindo a finco as regras estabelecidas

pela siderúrgica. Além da total

obediência aos interesses empresariais a maioria dos trabalhadores até então
acostumados com a vida rural, de uma hora para a outra, se encontravam
dentro de uma indústria, com suas ações sendo controladas todo o tempo,
dentro e fora do ambiente fabril. A passagem de Marx a seguir corrobora com a
lógica vivenciada no contexto da época em Volta Redonda:
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Não basta que haja, de um lado, condições de trabalho sob a forma
de capital e, do outro, seres humanos que nada têm para vender
além de sua força de trabalho. Tampouco

basta forçá-los a se

venderem

produção

livremente.

Ao

progredir

a

capitalista,

desenvolve-se uma classe trabalhadora que, por educação, tradição
e costume aceita as exigências daquele modo de produção como leis
naturais

evidentes.

A

organização

do

processo

de

produção

capitalista em seu pleno desenvolvimento quebra toda a resistência
(...) e consolida a dominação capitalista sobre o trabalhador. (MARX,
2009, p. 851)

Ou ainda, os pensamentos de Engels sobre a classe trabal adora da
Inglaterra:

"O proletariado é desprovido de tudo - entregue a si mesmo, não
sobreviveria

um único dia, porque

a burguesia

se arrogou

o

monopólio de todos os meios de subsistência, no sentido mais a p o
da expressão. Aquilo de que o proletariado necessita s6 pode obt~ o
dessa burguesia cujo monopólio é protegido pela força do Estado. E's
por que o proletariado, de direito e fato, é escravo da burguesia que
dispõe sobre ele de um poder de vida e de morte. Ela lhe oferece os
meios de subsistência, mas em troca de um "equivalente" - se
trabalho; e chega ao ponto de lhe dar a aparência de agir segu do
sua própria vontade, de estabelecer livremente com ela um contrato,
sem constrangimentos, como se o proletariado fosse o autor de se
próprio destino". (ENGELS, 2010, p.118)

A análise de Engels sobre a classe trabalhadora da Inglaterra do séc lo
XVIII, além do trecho supracitado, segue uma série de similaridades co

ados

operários de Volta Redonda que serão descritas a seguir. É incrível como o
capital reformula suas bases de exploração, mas mantém uma série de traços
marcantes ao longo da história. Primeiramente vale destacar o crescimento
exorbitante das cidades em torno das indústrias. De acordo com Calife (2000) a
cidade passou de 2.782 habitantes em 1940 para 35.964 em 1950, um
crescimento de quase 1.2000/0em apenas dez anos, crescimento ainda maior
dos apresentados por Engels e as principais cidades fabris da Inglaterra
apresentada na tabela 3.
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Tabela 3: Crescimento Populacional das Principais Cidades Fabris da Inglaterra

CidadesFabris

Habitantesem 1801

Habitantesem 1831

Bradford
Halifax

29 mil

77 mil .

63 mil

110 mil

Hudderst1eld
Leeds
O Con·untodo WestRiddin

15mil
53 mil
564mil

34mil
123mil
980mil

Fonte: ENGELS (2010, p. 53)

Tanto a cidade de Volta Redonda da década de 40, como a Inglaterra do
século XVIII necessitavam de um extenso contingente de força de trabalho
para que os objetivos traçados fossem atingidos, pois a população existente
nos municípios até então não eram suficiente para atendimento da demanda
por trabalho visto a velocidade e a grandiosidade dos empreendimentos. Na
Inglaterra esse papel coube aos irlandeses: "Os irlandeses, em sua terra, nada
tinham a perder e, na Inglaterra, muito a ganhar; e desde que se difundiu na
Irlanda a notícia de que, a oriente do canal de St. George, qualquer homem
robusto tinha a possibilidade de encontrar um trabalho seguro e um bom
salário, grupos de irlandeses atravessaram-no todos os anos" (ENGELS, 2010,
p. 131). O cenário em torno da construção da CSN com oferta de emprego
abundante e oportunidade de desenvolvimento atraíram em grande maioria
trabalhadores de Minas Gerais. Sobre os trabalhadores mineiros em Volta
Redonda:

Caminhões saíam vazios de Volta Redonda e se dirigiam para a Zona
da Mata onde recrutavam homens, com ou sem família, para irem
construir a usina. Eram agregados das fazendas, pessoas muito
pobres e analfabetas, com forte influência da Igreja Católica, mas que
preservaram

também

vários traços

da cultura

negra.

E assim

chegavam milhares e milhares de pessoas a Volta Redonda - eram
os "pioneiros" e os "bandeirantes" da industrialização. Ao agenciador
desta mão de obra a CSN pagava por cabeça. Os homens desciam,
vários que não tinham sobrenome eram batizados na hora pelo
agenciados. Passavam pelo médico, tiravam a roupa, que era lavada
e guardada num saco, tomavam banho, cortavam-se seus cabelos e
recebiam uma roupa nova da CSN. Era sem dúvida um "rito de
passagem". Tinham agora se tornado "novos homens", tinha sido
introduzidos em outro mundo: o mundo fabril ordenado pelo relóg'o
de ponto e pela lógica do capital e do lucro. (VEIGA; FONSEC
•

19990, p. 18)
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A separação entre os bairros de determinados trabalhadores separados
pela hierarquização fabril15 também são encontrados nos dois casos. O caso
mais corriqueiro na cidade de Volta Redonda gira em torno de dois bairros.
O "Laranjal"

e "Conforto",

destinados

à alta gerência

e aos operários

respectivamente. Essa diferenciação na Inglaterra do século XVII era feita em
torno dos "bairros de má fama" e suas cottages1B, onde eram habitadas por
, .
operarias.
Para Engels, o trabalho de "disciplinar" o novo trabalhador de modo que
o mesmo viesse a possuir uma série de conhecimentos necessários para a
operação das máquinas existentes também é encontrado nas duas situações.
As Mechanics Institutions, escolar noturnas que asseguravam ao trabalhador
noções de cultura e especialização técnica na Inglaterra do século XVIII. Na
cidade de Volta Redonda, esta tarefa coube a Escola Técnica

Pandiá

Calógeras, fundada em 19 de abril de 1944, 2 anos antes do inicio das
operações da companhia.
O nome da CSN, além das questões supracitadas em torno da oferta
dos empregos existentes na cidade, também estava ligado as principais fontes
de lazer e cultura. Como exemplo, temos o Clube Umuarama17, o Recreio do
Trabalhador (destinado aos operários) e o Clube dos Funcionários da CSN
(destinado aos técnicos e engenheiros),

cada um com suas respectivas

particularidades e com o nome da CSN ligado diretamente as suas construções
e funcionamentos.
Além dos clubes, as praças, o primeiro cinema da cidade o cine 9 de
abril, fundado em 1959, que por sinal, leva o nome da fundação da companhia,
além dos principais espetáculos realizados na cidade, durante anos, estiveram
também ligados à companhia.

Sobre o tema: "O planejamento reproduziu fielmente na cidade a estratificação funcional e
salarial existente na produção: a operários, técnicos e engenheiros couberam bairros diferentes
quanto a localização, ao tamanho dos lotes e aos tipos de residência". (CALIFE, 200, p. 52)
16 Pequenas casas compostas por três ou quatros cômodos e cozinha
17 O Clube Umuarama conta com uma certa particularidade. Neste clube a companhia esteve
presente apenas no apoio de sua construçao. Outro aspecto que vale ser destacado é que o
clube apresenta um certo elitismo déntre os seus frequentadores, sendo vetada a entrada de
operários e negros no início de seu funcionamento.
15
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Em uma dada situação de forte dependência,

onde as ações da

empresa estão ligados diretamente a vida do trabalhador dentro e fora da sua
jornada

de trabalho,

transformações

através

das ações de lazer e cultura,

que venham a ocorrer na siderúrgica,

quaisquer

faz com que os

moradores recebam o impacto em suas vidas, mudando seus hábitos e ações
até mesmo os mais rotineiros. E o maior embate, desde a criação da
siderurgia, ocorreu após a privatização da empresa.

Portanto, desemprego, desilusão, redução drástica no quadro de
funcionários, "relação profissional" com o Sindicato, crise econômica
e política passaram a compor o cenário delineado após a
desestatização. (LIMA, 2010, p. 160)

Com uma política de "saneamento" da empresa, vários setores da
empresa foram fechados acarretando uma série de demissões na empresa,
acompanhado a uma política de terceirização de vários setores mudando
drasticamente a vida de todos os moradores da cidade e região. Situação essa
agravada pela maneira com que foi realizada, juntamente com a cessão de
uma série de terrenos existentes no município (cerca de 46% do total dos
terrenos da cidade pertencem a CSN), o que inclusive está relacionado
diretamente com a dificuldade de novos investimentos na cidade já que a
maioria dos terrenos livres pertencem a companhia. Outro agravante da
privatização, foi a perda de uma série de direitos adquiridos juntamente com o
enfraquecimento da base sindical da cidade que desde a década de 40 era
descrito como exemplar para o restante do país nas questões de mobilizações
e parcerias vigentes na época, assunto este que será abordado adiante.
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4. DA RESISTENCIA
TRABALHISTAS:

"

OPERARIA

A

CONTRAPOSiÇÃO

PERDA
AO

DE DIREITOS
ACÚMULO

DE

CAPITAL DA EMPRESA
Desde a sua privatização em 1993, a CSN vem, ao longo dos anos,
expandindo seus negócios para além da siderurgia, mantendo altas taxas de
lucratividade e produtividade e, em contrapartida, retirando diversos direitos e
benefícios dos trabalhadores.
A adoção da gestão da qualidade total (TOM - sigla em inglês para Total
Quality Management) faz com que a empresa adote diversas ações culturais e
administrativas, dentro e fora do ambiente fabril, no qual destaca-se as que
resultaram em enxugamento de sua força de trabalho e consequente aumento
de produtividade. A proporção inversa entre produtividade e o número de
trabalhadores da empresa podem ser explicados pela precarização e acúmulo
de funções absorvidas pelos trabalhadores
métodos por parte da companhia.

com a implantação de novos

A figura 2 representa as demissões que

foram realizada desde 1989 até 1997 e o aumento na produtividade da
empresa no mesmo período.

Figura 2: Produtividade/Demissões - 89/97
Fonte: Graciolli, 2013. Mimeo .
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É importante frisar que essa mudança radical na forma de gestão é
impulsionada pela crise vivenciada pela empresa, onde segundo Graciolli
(2007), quase 940/0dos custos de produção eram gastos com credores, a força
de trabalho, por sua vez, representava algo em torno de 29% do custo total da
produção, ou seja, o problema maior não consistia no número considerado
elevado de trabalhadores e sim em questões ligadas a administração. A força
de trabalho da siderurgia nacional, comparada com a de outros países retrata
uma discrepância entre a maior produtividade e o menor salário-hora conforme
apresentando na tabela 4.

Tabela 4: Comparação da Produtividade e do Salário na Siderurgia Mundial (1991)

Países

Produtividade

Salário

(Homem-Hora/tonelada)

(US$/hora)

EUA

6,0

27

Japão

6,1

24

Alemanha

6,1

25

Reino Unido

6,1

20

França

6,2

24

Canadá

6,5

25

Austrália

7,0

21

Coréia do Sul

7,1

9

Taiwan

8,2

9

Brasil

14,0

4

Fonte: Dieese & Outros, "Diagnóstico da Siderurgia Brasileira apud GRACIOLLI (2007,
p.234)

A tabela demonstra que o trabalhador brasileiro produz quase o triplo em
relação a um trabalhador norte-americano e recebe cerca de oito vezes menos
se a mesma comparação for realizada em torno de salários. Se analisarmos os
dados com países subdesenvolvidos como Taiwan, ainda sim a proporção é
discrepante,

com o operário nacional produzindo quase que o dobro e

recebendo menos que a me a,de. Essas informações servem para destacar
tanto o grau de exploração spfrido pelo trabalhador brasileiro, como pa a
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desmistificar as questões em torno da necessidade de redução drástica da
força de trabalho para uma maior eficiência organizacional, as demissões em
massa só aumentam ainda mais a precarização/exploração que é contrastada
em relação aos ganhos em prol do capital.
Portanto, o aumento da produtividade do período de pós-privatização
está ligado a precarizaçãolexploração

do trabalho, em um cenário onde

funções foram extintas e absorvidas por trabalhadores que passam a acumular
duas, três ou um número ainda maior de atividades em sua jornada de
trabalho.
Nos últimos anos, o Grupo Empresarial responsável por administrar as
unidades da Companhia Siderúrgica Nacional, desde 2001, expandiu os seus
negócios em quatro grandes setores. Além da própria siderurgia, as áreas de
mineração, cimento, logística e energia foram absorvidas como novas formas
de empreendimento e aumento de capital. Essas mudanças são descritas no
quadro 2.
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2011

2012

2013

Construção - Usina
de Aços Longos São Brás do Suaçuí
(MG);
Aquisição de
15,15% das ações
preferenciais e
11,29°,,{,das ações
ordinária da
Usiminas
Stahlwerk Thüringen
GmbH (SWT) - Aços
Longos - Alemanha

Expansão da
indústria de
Cimentos - VR - RJ
-Início da Produção
clínquer

Expansão da
Mineradora Casa de
Pedra - MG
Implementaç
ãoda
Turbina de
Topo - Alto
Forno 3-

Ampliação da
Part"cipação na
Transnordestina
Logística S.
(75,920/0)

Provável compra da
CSA* - Santa Cruz RJ

VR-RJ

Quadro 2: Principais Investimentos do Grupo CSN nos últimos anos

Fonte: Elaboração Própria *Apesar da compra da empresa por parte

a CS

ainda

não ter sido realizada, as negociações se encontram bem adiantadas"

É válido destacar

que todas

essas

novas formas

de estr

produtiva abordadas pela empresa (com expansão de sua marca i cl
fora do país) atinge diretamente

os acionistas da empresa18,

números elevados de repasse dos lucros da companhia,

SI'

ração
e para

q e recebem

enquanto os seus

operários que trabalham em situação com alto grau de risco (conforme descrito
no primeiro

anterior)

empresa, acumulando

vem ao longo dos anos, em sentido

inverso ao da

perdas de direitos conqu·stados ao longo dos anos. A

0

Empresa, no 3 trimestre de 2013, está entre as que mais lucraram no país
com R$ 499 milhões, uma variação de 194,4% em relação ao mesmo período
em 2012. Em contrapartida, a participação nos lucros e resultados (PLR) foi a
menor já paga pe a empresa. O tema será abordado detalhamento no decorrer
do trabalho.
Essas mudanças ao longo dos anos, em torno de novas aquisições e
expansão de sua estrutura produtiva, fez com que a empresa registrasse as
taxas de lucros cresce tes ao longo dos anos. O número de investimentos e o
lucro líquido da empresa no período entre 2000 e 2012 são refletidos na figura
3.

Essa afirmativa pode ser com ro ada em matéria do jornal Diário do Vale do dia 08/08/2013
representando o valor pago aos acionistas da empresa, chegando a cifra de R$ 300 milhões
em um único semestre, levando a crer que o valor pago em 2013 será superior ao de 2012,
valor maior que R$ 1 bilhão. Dispo í e« em: http://diariodovale.uol.com.br/noticias/1
,77371 ,CS
N%20paga%20R$ %20300%20mil oes%20a%20acionistas. html#axzz2 kPUaIOgV.
18
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Figura 3: Gráfico de Evolução dos Ganhos da Empresa

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Relatórios Anuais da Empresa

Diante da análise do gráfico, podemos observar uma variação

·os

em relação ao total de lucro e investimentos realizados pela compan .
longo dos últimos doze anos, com exceção para os anos de 2002 e 20 2.0
ano de 2002, a principal explicação para o prejuízo acumulado no per'

o

em relação à variação cambial ocorrida no segundo e no terceiro semes e o
ano (22,4 e 36,9% respectivamente) impactando os negócios da empr

a

do país assim como o investimento realizado no período. Com a norma·

a

I

ção

da situação cambial no ano subsequente, a empresa voltou a alavanca s as
taxas de lucratividade. Já o ano de 2012 merece uma atenção es ec a. O
"prejuízo" em torno do período se deu em relação à política de ex a são e
manutenção de altas taxas de lucratividade que levaram a empresa
período 2011/2012 a comprar de ações da Siderúrgica Usiminas. Po

a eo
e

atar

de um investimento a médio e longo prazo e com a respectiva que a o alor
ações da empresa resultou, portanto, ser a grande responsável pe o prejuízo
obtido no período, conforme

notícia eletrônica

da Revista Exa e 19 de

15/08/2012. Há se destacar, portanto, que o prejuízo retratado

o pe 'odo foi

Disponível em http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/por-gue-a-us°minas-foi-a:9randevila-do-prejuizo-da-csn. Aceso em 5 de dezembro de 2013.
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ocasionado por alavancagem de ações da própria CSN no intuito de obter
novas formas

de rendimento,

investindo

em ações que a curto prazo

impactaram na situação econômica da empresa, ou seja, tudo leva a crer que a
situação observada em 2012 não se tratou de um problema operacional ou na
esfera produtiva da empresa como também não só foi, como será uma
exceção, em relação a situação econômica da companhia, conforme as
palavras David Salama, diretor de relações com investidores da CSN:

Nossa perspectiva é mais animadora para os próximos meses.
Acreditamos que a importação de aço está equalizada, o que nos dá
mais espaço para avançarmos no mercado interno", afirmou o
executivo. (EXAME, 2013, notícia do dia 15/08/2012)

Conforme já abordado anteriormente, apesar das altas taxas de lucro e
investimentos no período, a divisão dos ganhos se deu entre os seus diretores
e acionistas, os trabalhadores,

responsáveis diretamente pelos ganhos da

empresa, não desfrutaram dessa divisão, situação essa confirmada na figura 4.
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Figura 4: Gráfico de Relação entre Investimento e Salários
Fonte: Elaboração Própria com Base nos Relatórios Anuais da Empresa
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Os dados mostram que durante os últimos doze anos, o valor pago em
salários aos funcionários

da empresa, além de se manter praticamente

constante, não representaram sequer 80/0 do valor utilizado para investimento
de novas formas de produção de capital, sendo o ano de 2011 o período em
que a as duas variáveis representaram a menor diferença, o valor apurado foi
um pouco a mais do que 7%, valor inexpressivo visto ao montante de capital
que a empresa utilizou adquirindo novos meios de produção. Percebe-se que
com o aumento crescente dos investimentos na empresa enquanto os salários
se mantêm constantes, o que por sua vez, nos dá evidências suficientes para
dizer que está ocorrendo um aumento da composição orgânica do capital
poupador de força do trabalho.
A discrepância obtida em relação aos valores de ganhos da empresa no
período e a relação dos salários pagos aos seus funcionários, refletindo o alto
grau

de

exploração

executado

pela

empresa

podem

ser

observados

comparando ao valor do custo de produção, onde é destacado o pequeno
impacto que os gastos com força de trabalho exercem dentro da despesa,
cerca de 10%,

em relação aos outros itens do processo de fabricação. Essa

relação comparativa entre a proporção dos gastos de mão de obra e os outros
custos do processo produtivo são retratados na figura 5.
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o resultado

comparativo em relação aos salários e os custos ficam ainda

mais desproporcionais,

se variável utilizada for referente ao Custo dos

Processos Vendidos (CPV) , conforme mostrado abaixo na figura 6 com os
valores corrigidos em relação a inflação do período.
Proporção entre CPV e Pagamento de Salários
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Figura 6: Gráfico de Proporção entre CPV e Pagamento de Salários
Fonte: Elaboração Própria com Base nos Relatórios Anuais da Empresa

A fim de demonstrar toda a relação exploratória em torno da força de

trabalho da CSN, buscando analisar a taxa de exploração existente na
empresa, foi elaborada a figura 07, que sintetiza o que vem sendo discutido no
capítulo em tomo da intensificação/precarização da força de trabalho.
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o gráfico

mostra toda a desproporcionalidade existente entre as taxas

de lucratividade e o valor pago em salários aos funcionários da empresa, valor
este que não representa nem ao menos 10% da receita líquida da companhia
nos últimos anos, reafirmando que os bônus conquistados pela empresa nos
últimos anos são incorporados por seus acionistas e diretores em detrimento.
Os trabalhadores não participam fazem parte desta divisão apesar de serem os
grandes responsáveis pelos resultados obtidos.
A questão da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) talvez seja
uma das mais emblemáticas desse cenário. Antigamente, conhecida como
"girafa", começando a ser distribuída em 1948, vem aos longos dos anos
sofrendo um impacto cada vez mais regressivo no bolso do Trabalhador.

o

primeiro acordo de 1997 previa que os trabalhadores da CSN

teriam direito a 10%

do valor que fosse distribuído aos acionistas, a

título de dividendos ou juros sobre capital próprio. Dessa forma, a
CSN, assim como outras empresas de grande porte, repassou aos
trabalhadores

vários salários anualmente através PLR. Porém, a

CSN, tendo maioria na comissão, o olho cresceu, alterou a regra da
PLR passando à distribuição com base na EBTIDA2o. Assim, em um
primeiro

momento,

já

reduziu

drasticamente

o

ganho

dos

trabalhadores. Em seguida, não satisfeita, o olho cresceu novamente
e limitou o pagamento

da PLR à, no máximo,

dois salários.

(FISENGE, 2012)

A mudança de repasse da participação dos funcionários no lucro da
empresa, que, em 1997, consistia em 100/0 do valor que era distribuído aos
acionistas, caso fosse adotado nos mesmos moldes nos dias atuais, levando
em conta que a empresa pagou aos acionistas no ano de 2012 algo em torno
de R$1,2 bi (conforme notícia vinculada no jornal diário do vale do d-a
30/04/201221),

contando com um quadro de trabalhadores em torno de 9

funcionários, se todo trabalhador recebesse uma quantia fixa, cada traba a
receberia um valor em torno de R$13.333,33. Algo bem distante do valo

,a'

aos trabalhadores em 2013 que receberam 1,3 de seus respectivos sa á(os.
20Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization - Lucros a ,es
impostos, depreciação e amortização.
21
Disponível em: http://diariodovale.uol.com.br/noticias/O,56392,CS
acionistas.html#axzz219mDHDkn. Acessado em 05 de novembro de 2013.
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Supondo que a maioria dos trabalhadores da CSN recebem em média algo em
torno de R$2.500 (o salário de um operador

1 por exemplo

R$1.000,OO), ou seja, a média da PLR paga aos funcionários

não chega a
não passou de

R$3.250,OO. A diferença entre o valor médio pago em 2013 e o valor que seria
pago caso os moldes fosse os mesmos desde 1997, gira em torno de uma
diferença

de

R$2.5000,00

R$10.083,33.

Considerando

e levando em consideração

estimar que cada trabalhador

ainda

a média

de salários

a

a regra usada até 1997, pode-se

receberia cerca de 5,3 dos seus respectivos

salários ao invés dos 1,3 atuais22. Todas essas informações são descritas na
tabela 5;
Tabela 5: Projeções - PLR ,

PLR- Projeção Mantendo o moldes
An eriores (até 1997)
,>
A - Média de

B - Repasse aos

Funcionários

Acionistas

9000

R$ 1,2 bilhões

C- 10% de{B)

R$120 milhões

PLR- CIA

R$ 13.333,33
Valores Nominais

PLR- Situação atual

PLRMédla
1,3 Sal'rio
R$
3.250,00
Valores Nominais

Média de Salários dos Trabalhadores
R$ 2.500,00

Diferença
(Molde Anterior - Situação Atual)

R$ 10.083,33
Valores Nominais

Fonte: Elaboração Própria com dados obtidos nos Balanços Orçamentários da CSN

De acordo com o SENGE-VR

(Sindicato

dos Engenheiros

de Volta

Redonda), os traba hadores perderam em 12 anos (2000/2012)23, cerca de
R$1,4 bilhões em PLR24. Se esse valor fosse dividido para o número médio dos
funcionários,

daria um

a or individual em torno de R$155.555,56,

conforme a

tabela 6.

Para se chegar a este índice dividiu-se os R$13.333,33 pela média dos salários que gira e
torno de R$2.500,00, tendo assim uma estimativa aproximada de quanto cada trabalha r
receberia considerando-se as d·ferenças salariais.
23 No ano 2000 já vigorava uma forma diferente de 1997 e, portanto, se considerada a fór
inicial (até 1997) esse montante seria consideravelmente maior.
24 Disponível em: http://www.fisenge.org.br/portaI2/?p=1302.
Acesso em 05 de nove
2013. Acesso em 05 de novembro de 2013.
22
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Tabela 6: Valor Perdido de PLR (2000/2012)

Apuração SENGE- Perda do valor da PLRao longo dos anos
.oi

A - Número Médio
de Funcionários

B - Valor Médio Perdido ao longo dos Anos

9000,00

R$ 1.400.000.000,00

Perda
Individual
_ BIC
~.~
R$ 155.555,56
Valores
•
•
omlnalS
.-.

Fonte: Elaboração Própria com do SENGE (2013)

Esse cenário de precarização é atrelado, dentre outras ca sas, à perda
de poder sindical em Volta Redonda, mais precisamente d ra te o ano de
1992, período que a chapa Formigueiro25

presidida por L iz

e Oliveira

Rodrigues, que tinha suas bases ligadas à Força Sindical, "fu da a e

a ço

de 1991, expressaria parte do projeto neoliberal no movimento o a 'za o os
trabalhadores e representaria uma simbiose entre o velho sin -ca's
tendências mais nefastas do ideário neoliberal" (GRACIOL, I, 2

1

o e as
7,

.60,

mudando todo o panorama de lutas e resistência na cidade pa a

ce á

"parceria",

'ge e de

A chapa adotava

uma postura que o s·s e a

enfretamento era uma realidade que não cabia aos empos

'0

de

o ernos, algo

falido. A base sindical da cidade, que des e o -n'c'o da Companhia lutava tanto
por direitos dos trabalhadores como dos próprios moradores da cidade passa a
ser totalmente reform lada.
Segundo Gracio i (2007), o Plano Nacional de Desestatização

do

Governo Collor e as ações necessárias principalmente ao setor siderúrgico,
emergiam uma

ece sidade de mudança de postura do sindicato da cidade,

ligado a Central Ú 'ca dos Trabalhadores (CUT), considerado como um dos
mais radicais do pa~s,

e além da base operária, contava com um forte apoio

da igreja católica e

os próprios moradores de Volta Redonda, portanto era

mais do que necessá

·0 a

f agilização da base sindical.

"A origem da expressão "Formigueiro" remonta à morte do Juarez Antunes, quanto um
militante chamado Batatais teria d'to "mataram uma formiga, mas não mataram o formigueiro
(GRACIOLLI, 2006, p. 163)

25

JJ
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A vitória

do ícone sindical

Juarez

Antunes

do PDT nas eleições

municipais de 1988 com cerca de 600/0 dos votos, durante a greve de maior
repercussão já realizada na CSN em virtude do excesso de violência26

por

parte do exército brasileiro, que ocasionou a morte de três operários, Walmir
Fernandes de 23 anos, Valmir Freitas de 22 e Carlos Augusto Barroso de 19,
representa

a força da base sindical

na cidade

onde o ex-presidente

do

Sindicato dos Metalúrgicos (licenciado no período da greve) chega a ocupar a
cadeira máxima do poder executivo

da cidade. Sua importância

em Volta

Redonda, também pode ser analisada inclusive com sua morte (acompanhada
por uma série de mistérios, muito deles não explicados até hoje em torno do
"acidente"), em 21 de fevereiro de 1989, menos de dois meses após tomar
posse. A força em torno do carisma e a importância política do ex-sindicalista
são apresentadas por Graciolli (2007):

Uma multidão estimada em 100 mil pessoas acompanhou o enterro
do Juarez Antunes. Três candidatos à Presidência da República Lula, Brizola e Roberto Freire - e o presidente nacional da CUT, Jair
Meneguelli, compareceram às últimas homenagens ao líder sindical e
prefeito de Volta Redonda. (GRACIOLLI, 2007, p. 92)

Atualmente,

a praça que fica situada em frente a UPV, na qual se

encontra o monumento

em homenagem

aos operários mortos na greve de

1988 recebe o seu nome (vide anexo 2).
Esse movimento, de mudança de postura de resistência para parceria,
começa com a proximidade

de líderes sindicais ao Presidente

da CSN da

época, Roberto Procópio Lima Neto, durante o período próximo a greve de
1990 que durou 30 dias (maior greve realizada em Volta Redonda), o sindicato
não só alcançou

os objetivos

traçados

como

presenciou

a demissão

de

grevistas, diretores sindicais e até cipistas27, conforme relatos de Graciolli:

Sobre a greve de 1988 ler Um Caldeirão Chamado CSN: Resistência operária e violência
militar na greve em 1988. Edilson José Gracíollí.
27 Membro funcionário de uma empresa, indicado pela direção da mesma ou eleito pelo quad o
de funcionários da mesma para compor a CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidente ).

26
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Não apenas porque a CSN conseguiu o fim do movimento sem
atender qualquer reivindicação ou, ainda, porque a espinha dorsal da
organização operária sofreu sério comprometimento com mais
demissões de ativistas, cipistas e diretores do sindicato. A isso se
somou um abalo junto à base, relativamente à eficácia do padrão
combativo de ação sindical. Os desgastes decorrentes da longa
paralisação e as perdas havidas por conta das punições (não
pagamento dos dias parados, das férias, do décimo terceiro e da
"girafa"), por si s6 suficientes para corroer parcialmente a referência
que a CUT possuía junto àqueles trabalhadores tiveram seus efeitos
ampliados em razão do isolamento no interior do qual aquela greve
se processou. (GRACIOLLI, 2007, p. 161)

A derrota durante

a greve de 1990 surge como

um marco de

enfraquecimento sindical na cidade. A política de privatização a qualquer custo
do governo federal fornecia aos diretos da CSN a agirem de maneira na qual
seria conveniente já que todos os meios necessários estavam voltados os
ideias da empresa, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) , por exemplo,
concebeu a greve abusiva por 7 votos a 2, sendo inclusive descontado os dias
de paralisação. Portanto, o cenário era desfavorável em todas as esferas para
os funcionários e, consequentemente, para o sindicato, situação que viera a
piorar ainda mais com a eleição da chapa Formigueiro.
A chapa Formigueiro em 1992 que contava com o apoio do Presidente
da Companhia na época Roberto Procópio Lima Net028, começa um plano de
mudanças no município. Segundo Graciolli (2007), os objetivos não apenas
estavam

relacionados

ao enfraquecimento

da base sindical

da cidade,

transformando o Sindicato até então classista em uma extensão da empresa ou
de "parceria", como também à mudança de pensamento da própria população
de Volta Redonda que sempre esteve do lado dos trabalhadores durante as
greves e manifestações, com a finalidade de implementar um pensamento
benéfico em relação a privatização.

Durante a campanha da eleições sindicais fez claramente propaganda em prol da c .'_,__,
ligada à Força Sindical, chegando- até mesmo a subir no carro de som da Força S~ .
juntamente com os representantes sindicais
28
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Uma CSN privada poderá criar novas frentes de trabalho, entrando
em novas áreas que, hoje, por força de limitações governamentais,
ela não pode implantar.
Isso tudo gera emprego. E quem vai
trabalhar nessas frentes é o pessoal daqui, que já tem experiência e
treinamento. Tudo isso vai melhorar também a cidade. Com uma
atividade econômica mais forte, a cidade terá condições de
administrar melhor seus problemas, diminuir a violência e crescer sob
o ponto de vista humano. Em suma: com todos os benefícios que
advirao da privatização, poderemos fazer de Volta Redonda uma
cidade feliz. (Carta enviada pelo Presidente da CSN aos
trabalhadores, ver carta completa no Anexo 1).

Portanto, a partir de 92, quando se estabeleceu

a lógica sindical de

"parceria", perde-se a combatividade por parte do sindicato, acompanhadas
retrocessos trabalhistas/salariais

por

e ofensiva por parte do capital.

Como a ofensiva neoliberal se torna vitoriosa tanto quanto a
resistência dos trabalhadores estiver debilitada (como resultado da
política de destruição das suas organizações autônomas, o que
define uma incorporação passiva da força de trabalho ao projeto
capitalista) ou quanto maior for a adesão, por parte dos
trabalhadores,
ao
ideário
neoliberal
(o
que define uma
incorporação ativa da força de trabalho ao projeto capitalista),
construir uma central sindical articulada (teórica e praticamente)
por
tal
ideário
é uma
tarefa estratégica para o capital.
(GRACIOLLI, 2000, p. 8).

Após esse período,

esse cenário

inercial apresentou

uma pequena

mudança no ano de 2007, onde ocorreu a greve mais recente dentro da UPV,
confirmando a fragilidade da base sindical no município. O primeiro mandato do
presidente dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Renato Soares, colocando para
votação dos metalúrgicos

a proposta de entrar em greve e a mesma sendo

aceita pelos mesmos, tenta resgatar de certo modo o espírito de luta sindical
existente nas décadas anteriores na cidade (DIAS, 2010). Apesar de votarem a
favor da greve, a grande maioria dos trabalhadores

foi trabalhar normalmente

nos períodos de "greve", inclusive batendo recorde de produção durante o
período de ocupação,

principalmente

na área de laminação

LTQ-2), conforme informações apresentadas na figura 8.

(destacando

o
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Figura 8: Recorde de 2007 - Período
Fonte: Balanço semestral da CS.
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É válido destacar que o recorde obtido em um período de greve dos
trabalhadores é moti o de ridicularização por parte dos representantes da
empresa,

argume .o utilizado inclusive durante as reuniões de acordos

coletivos da empresa.
A

greve

de

2007,

a

primeira

desde

a

década

de

90

e,

consequentemente, a pr"meira do período pós-privatização, terminou após 6
dias de ocupação da empresa, resultando um único ganho em relação a
proposta inicial colocada em votação pela empresa. O "ganho" em questão foi
o de fornecimento de

m desjejum por parte da empresa aos trabalhadores,

benefício este que praticamente não é utilizado pelos trabalhos da CSN visto
que a maioria que traba a em regime de turno e sequer está dentro da
empresa no horário disponível para o café da manhã .
.
Disponível em http://www.mZVJeb.com.br/csn/web/arquivos/CSN
em 10/11/2013.
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A greve

de 2007

sindicalistas

frustrou

em reviver

a esperança

a coesão

dos trabalhadores

dos trabalhadores

e

da UPV,

consagrada na década de 1980, que culminava com a "parada da
usina" e o aumento da pressão sobre as empregadoras. (DIAS, 2010,
p. 141)

Portanto, a partir da privatização da empresa, em um a
há resistência

passou a ser respo sá e' por ditar as

operária, a empresa

regras com respaldo governamental

e te onde não

e com manipulação de·

,

grande parte da população cidade de Volta Redonda, crio
facilitador das demissões ocorridas no período, assim como'
unidades

atreladas

enxugamento

ao

processo

de

ações para
erritório

-S18
I

I

a e o de

terceirização,

o

m

a e

o

O oper' .

massivo do quadro dos trabalhadores.

sua jornada de trabalho sem saber se vai conseguir sair vivo a

'

todos os riscos que enfrenta, sofre ainda com a precarização
sob um grau de exploração ainda maior, tanto pelo aumen

e o

trabalho e redução de salários reais quanto pelo aumen o
trabalho decorrente

do progresso técnico e aquisiçõe

á

ainda está sujeito a uma progressiva sensação de il 5
decorrência da conjuntura favorável aos interesses
A Fábrica de Estruturas

Metálicas

da empresa. Por não pertencer diretamente

ditos essenciais à sua produção, deixando
onde na visão dos

Além de não existir interesse em co·

desencadeadores
combativos,

da Fá·

fama de "a força
das manifestações

os trabalhadores

da FEza

qualidade de seus produtos e serviços

I

·1

ção ser realizada
Sua

ano de privatização

ao

tirou o máximo de proveito possível em relação

os que ganharam

,. a gurada em

le demissões.

reest

desativação inclusive foi colocada como etapa c

vale destacar que os trabalhadores

•

(FEM), s

apenas em 2002) passou por diversas

secundárias/periféricas,
.
encaixava.

e ca sada em

a

1960, durante toda a década de 90 (apesar de S

i as,

da CSN, a empresa

le-a e priorizar os setores

á eas classificadas como

e
e 'es

a companhia, a FEM se

ção das operações existentes,
'e Estruturas Metálicas foram
eves", como os agitadores
o da UPV. Além

da fama

e
de

am de um prestígio nacional na
e ando a crer que o fechamento

da
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subsidiária também estava ligado a um maior controle e enfraquecimento

do

movimento operário da cidade (DIAS, 2010, p. 50).
Ainda sobre a FEM, pode-se

destacar

processo que passa a ser característico
Volta Redonda: o de terceirização.
está ligado à precarização.

que a Fá

dentro do com

'ca inaugura

um

exo s'derúrgico

de

Processo este que, na

"Entre os trabalhadores

'or'a dos casos,

teroe' 'za ,os existem

aqueles que, apesar de não gozarem dos mesmos direitos e

ef'cios dos

trabalhadores diretos desfrutam de coberturas e garantias soe·a"

se uradas

pela formalidade

(os terceirizados

e e

fixos ou permanentes

I'

e

a

eles

e ar,

que possuem vínculos mais precários e gozam de uma pro eçã
como

o caso dos terceirizados temporários. (DIAS, 2010, p. 3

esse "pontapé inicial" da FEM:

Antes que a FEM fosse extinta, ela foi responsá e'
dos contratos de manutenção da CSN. Se, inicia . e
com mão-de-obra própria e permanente, a pa 'r
ela começou a subcontratar trabalhadores para
permanente

de manutenção

dentro da

quando ainda estava vinculada

P ...

a CS , i 'c'

,

segmentação e terceirização do efetivo da
da separação dos trabalhadores de ma

r

tempo indeterminado entre as duas empresa
a multiplicação de contratos e empresas s
para atuarem na UPV. (DIAS, 2010, p. 5 e 2

ae do

A terceirização é benéfica para a empresa e '

.,

destacar três dos principais deles. O primeiro de e
anteriormente,
diferentes,

os trabalhadores

fragmentando

são divididos

e

,.

se ado

.
.

ou seja,

ideais em comum que

quanto maior o número de empregados em ind' s .
disparidades existentes e maior fragilidade da ·c as

S,

.

alor as

a alhadora.

52
Para os sindicatos, essa fragmentação do coletivo de trabalhadores
intra e extra fabril causa desafios diferenciados: enquanto a dispersão
dos trabalhadores
fragmentação

em unidades

produtivas

diferentes

cria uma

da base de representação sindical da categoria, a

divisão dos trabalhadores

entre várias empresas dentro de uma

mesma unidade fabril pode acarretar uma fragmentação em função
de diferentes enquadramentos da categoria e també
devido à

proliferação

trabalhadores

dentro

de

contratos

e

intra-sindicato,

acordos

coletivos

para

de uma mesma categoria e principalmente,

de uma mesma unidade produtiva. (DIAS, 2010, p. 36

Em segundo lugar, os próprios riscos existentes nos negóc·os são
compartilhados por mais de uma empresa, beneficiando as ações em o o de
desvinculação do trabalhador do quadro da empresa. As questões e

o

segurança do trabalhador também não cabem somente à contratante, os
são divididos entre as partes. Diante disso, estrategicamente a CS

10

da

Ô

,'5

az co

que as funções consideradas de maior risco ou realizadas em ambien es ma·s
insalubres sejam destinadas as empresas terceirizadas, "desta forma, ca e aos
trabalhadores terceirizados de manutenção a parte do processo produtivo 'ma"s
penosa' e 'suja"'. (DIAS, 2010, p. 59)
Nesse sentido, vemos pipocar terceirização por todos os lados e das
mais variadas formas, intensificando, cada vez mais, o processo de
precarização do trabalho. O que está ocorrendo é uma verdadeira
exportação de tensões, conflitos e da própria legislação trabalhista
para fora das unidades produtivas, já que, mesmo alocados dentro de
seu espaço, os terceirizados

são trabalhadores

de um terceiro.

SANTANA, 2005, p. 17)

o terceiro

benefíc·o em favor do empregador está voltado para redução

dos custos da força de rabalho. Na maioria das situações, as contratadas
possuem além do salár'·o
menos benefícios como
outros, fazendo com que

a·s baixo que a empresa contratante, apresenta
a

de saúde, investimentos em alimentação, entre
o

anta de vista econômico, seja extremamente

viável a realização das tercei . ações pela CSN.

53
... alguns trabalhadores acusam a CSN de abrir licitações em forma
de leilão do "quem dá menos". Uma vez reduzido o valor do contrato,
para auferir seus lucros, a prestadora de serviços estaria deteriorando
os salários elou os benefícios de seus empregados (DIAS, 2010, p.
40)

É interessante saber que em alguns casos (na minor·a

eles), algumas

empresas terceirizadas apresentam certas vantagens em re ação a empresa
contratante como, por exemplo, uma jornada trabalho mais

e'

el, salários

mais elevados, bonificações e benefícios. A empresa Va's

o

'as,' é um

exemplo isolado dentro do complexo siderúrgico em sinônimo, e

o ·zação e

qualificação de seus profissionais, mas de uma maneira geral, e

ande
.s

maioria, a terceirização é ligada a precarização, um retrocesso

e

adquiridos pelos trabalhadores aos longos dos anos, conforme c' a -

[...] a terceirização

pode significar para o trabalhado

decorrente

o.
a

parcial ou total de direitos, ou seja, uma formalização
ou na informalização

5

do desemprego

e
o

I

atípicas de emprego. Em função disso, a terceirização
sempre vinculada à precarização do trabalho na obra

e

sobre o tema, bem como na fala de líderes sindicais e
(DIAS, 2010, p. 18).

Em virtude

dos

fatos

mencionados,

os

benefícios

terceirização estão voltados basicamente aos interesses da
funcionários, na grande maioria dos casos, recebem bene íc·o .
obtidos

pelos trabalhadores

diretos, além de não

a e

proporcionando novas formas de ajustes em relação as a os

atingir a classe trabalhadora, além de proporciona

a

operários que são alocados em empresas menores
parte da empresa

contratante.

e o
,

e

De modo gera

ma

e irada

contrarreforma, acaba por realizar uma espécie
dos benefícios dos trabalhadores conquistados a
Ainda sobre os direitos dos trabalhado e
até mesmo as questões ditas como básicas
executar sua jornada de trabalho como a a·

do tempo,

aa

a ador possa

e taç-

eixa a desejar .

•

Desde a implantação do turno de 6 horas

a e

e

a a o de 2007, os
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trabalhadores que atuam em turno de revezamento passaram a receber um
lanche no início da sua jornada de trabalho em vez de refeição como almoço e
jantar como era antigamente. Talvez o motivo maior da "b" ra" exercida pela
empresa em relação à refeição seja em torno da questão do

I

r o de 6 horas

apresentar uma letra30 a mais, aumentando o número de fu c'o árias, ou seja,
utilizar seus meios para que o funcionário possa ficar ba ança o caso haja
alguma proposta dos termos executados em relação ao turno de re ezamento.
Ainda sobre o turno de revezamento, é importante citar q e a ex oração
em torno da jornada de trabalho do funcionário começa antes mes o e bater
o ponto e, por conseguinte, iniciar suas funções. Apesar da joma a e a'ba ho
ser de 6 horas, o operário é obrigado a bater o ponto quinze min osa

es, o

seja, tirando as folgas obtidas no mês, em torno de 24 dias traba a os gera
I

em torno de 360 minutos de trabalho não pago, ou um dia de traba 'ho
que não é convertido em salário para o trabalhador. A argumentação p

ês

I

a e

da empresa referente aos quinze minutos de antecedência e rendição

I

os

turnos é voltada para o foco na segurança através das "reuniões relâmpag,o 3'
porém, como foi debatido anteriormente,

as mudanças

significati as

a

necessidade de investimento na segurança dos funcionários e na man ençã'o
das equipamentos não são executadas como deveriam por parte da empresa
e, caso fosse de interesse da empresa ou necessidade para fins de me :o(a
na segurança, então que esse dispêndio de tempo adicional expropriado dlos
trabalhadores fosse remunerado.
Segundo o código trabalhista no seu artigo 4° diz "Art. 4° - Considera-se
como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do
empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial
expressamente

consignada"

(BRASIL,

1943), portanto,

não bastasse

a

sobre-exploração mediante a realização de trabalho extra não pago, ainda
trata-se de uma medida inconstitucional perante o código trabalhista brasileiro.
A jornada de turno de revezamento da Companhia segue 4 horários distinto do dia divididos
em turnos de seis horas além da folga, que mudam a cada período de seis dias (00:00 às 06;
06 às 12:00; 12:00 às 18:00; 18:00 às 00:00). Cada grupo de funcionários que se encontra em
um determinado horário caracteriza uma letra, ou seja, a empresa possui as letras A, B, C, D e
E. Cada uma em um dos quatro horários e uma de folga, em uma escala de 6X 1 e 6x2, seis
dias trabalhados para uma folga que muda para seis dias trabalhados para duas folgas,
repetindo o ciclo novamente
31 Reunião realizada antes da jornada de trabalho pelo líder de cada equipe com o foco em
segurança abordando assuntos diversos sobre o tema.
30
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o lanche fornecido

atualmente consiste basicamente em um pão (sendo

este recheado com queijo, presunto ou com ambos), uma fruta e uma bebida
(um achocolato ou um refresco em copo), sendo muita das vezes considerado
nutritivamente inferior a uma refeição e até mesmo ao necessário para repor ou
manter as energias despedidas durante um turno de trabalho. Com isso, o
trabalhador que estiver no horário de meio dia às seis da tarde, por exemplo,
pode ficar 6 dias sem almoçar, podendo causar uma série de problemas32. Vale
a pena destacar que, além da qualidade nutritiva do lanche, os diversos
problemas com relação à qualidade do mesmo que muitas das vezes é servido
aos trabalhadores com algum tipo de problema referente à qualidade dos
produtos apresentados.
As questões em torno dos adicionais tanto de insalubridade quanto de
periculosidade das diversas áreas da usina, as quais são caracterizadas por
apresentarem riscos suficientes para serem classificadas como tal (conforme
vistas na seção sobre os riscos no ambiente siderúrgico), também é um
problema

corriqueiro

regulamentados

pela

dentro

da

UPV.

NR15 e NR16

Apesar

em

de

referência

previsto

em

a insalubridade

lei,
e

periculosidade, respectivamente, a empresa utiliza de todas as estratégias
possíveis dentre as existentes para que esse direito não chegue de fato as
mãos do trabalhador ou, quando chega, muita das vezes sofre algum tipo de
defasagem.
Com respaldo na burocratização das leis específicas a esse tipo de
particularidades trabalhistas, visto que caso o trabalhador venha a recorrer
sobre os seus direitos deverá inclusive ser responsável pelo pagamento da
perícia do local, a CSN deixa de realizar o pagamento

para diversos

trabalhadores que possuem o direito de recebimento,mas o mesmo é colocado
em segundo plano. Existem casos, por exemplo, que em uma mesma função,
um dado trabalhador recebe o percentual e seu colega do lado não recebe ou
caso receba, o valor pode inclusive ser inferior33.

"A longo prazo, esse tipo de hábito alimentar pode causar aumento de colesterol; do
triglicérides; problemas digestivos como azia e gastrite; e prisao de ventre". Disponível em:
http://www.acessa.com/saude/arquivo/alimentacao/2008/04/09-almoco/.
Acesso em 10 de
novembro de 2013.
33 Segundo a Norma Regulamentadora 15 - NR15, o adicional de insalubridade pode variar
entre 10, 20 e até 40% sobre o salário mínimo vigente. A NR16 regulamenta o adicional de
32

c
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Na Gerência de Cilindros de Laminação (GOL), área
Siderúrgica,

esse tipo de exemplo era corriqueiro.

a

ual trabalhei na

,a °a, de fato, uma

Não

explicação plausível por parte da empresa que usava uma sé 'e de desculpas
diferentes para o mesmo problema. Um determinado tu c·

á " começava a

trabalhar ganhando o benefício enquanto outros, com 6 me e
vezes até mais) não recebia a quantia na qual tinham

e

abalho (as

a sobre o

" ., .

tema, diversas ações judiciais envolvem a empresa por não

e 'o ou por

possui direito co

'c'as do

do dia 30/01/2008

que

desde 1999 a empresa, de forma arbitrária, deixou de pa

ai de
, .

pagamento

inferior ao que o trabalhador

boletim do sindicato

periculosidade

dos metalúrgicos

e insalubridade

Jca

em diversas seções da usi a.

completa ver anexo 3)
O plano de saúde dos trabalhadores

da CSN també

negativos ao longo dos anos. No plano de saúde disponível a é
os funcionários usufruíam da utilização de plano de saúde se
Hoje, ao utilizar o plano de saúde
tratamento

tipo de

para qualquer

a empresa fica responsável

I

por subsidiar ape as
,

valor, ficando a cargo do funcionário o pagamento do restan e.
empresa

seja responsável

pelo subsídio

da maior parte

o

acontece que, se o trabalhador possuir dependentes e os mes
plano de saúde com certa frequência, os valores referentes
moderador (modalidade

atual de assistência à saúde) sob e a

impactar significativamente

no salário do funcionário.

e

A empresa, por sua vez, utiliza como "defesa"
utilização

,.

do plano de saúde quando o mesmo era

,

I

anteriores sem o fator do plano moderador, ou seja
por parte do funcionário. Acontece que essa situaçã
empresa

que visa diminuir quaisquer

custos q e

caminho. Partindo do princípio de que o salário ·

cada vez mais defasados, contando com uma sé ·

periculosidade aonde o cálculo é realizado em tomo
funcionário.
34

Disponível em: <http://www.sindmetalsf.org.

novembro de 2013.

I

e

I

seu

e contram
e já são

. salário base do

cesso em 5 de
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previstos em lei, outras despesas recorrentes acabam por penalizar ainda mais
,

.

o operaria.
O assunto em questão se trata de algo fundamental na vida de qualquer
ser humano. A saúde dos trabalhadores não é algo supérfluo e sim essencial
aos trabalhadores,

assim como já discutido anteriormente

em relação a

alimentação dos funcionários. A mudança do plano de saúde para um modelo
em que o funcionário seja responsável por subsidiar uma parte do seu
tratamento é mais uma "economia" realizada pela empresa que só vem a
contribuir para um debate de total falta de valorização da sua força de trabalho.
Mesmo que uma minoria faça a utilização do plano de saúde de uma maneira
inadequada, a grande maioria não vai ao médico ou procura qualquer tipo de
tratamento de forma superficial e sim por pura necessidade. Vale destacar que,
pelo simples fato de trabalhar em uma siderurgia, o operário necessita de uma
série de cuidados diferentes em relação aos trabalhadores de outros ramos da
economia.

Em relação

ao pensamento

em benefício

dos funcionários,

operando apenas em prol da lógica econômica:

o

capital se encarna em coisas: instrumentos de produçao criados

pelo homem. Contudo, no processo de produção capitalista, não é o
trabalhador que usa os instrumentos de produção. Ao contrário: os
instrumentos

de produção --convertidos

social da propriedade privada fábrica, o trabalhador

em capital pela relação

é q e usam o trabalhador. Dentro da

se toma um apêndice da máquina e se

subordina aos movimentos de a, em obediência a uma finalidade -a
do lucro -que

lhe é alhe·a. O trabalho morto, acumulado

no

instrumento de produção, suga como um vampiro cada gota de
sangue do trabalho vivo fornecido pe a força de trabalho, também ela
convertida em mercadoria, ão ve ai quanto qualquer outra. (MARX,

2009,p.34)
Diante do que foi observado

no capítulo, ao longo dos anos, a

companhia obteve uma série de ganhos, principalmente na área financeira, em
detrimento de direitos perdidos por parte dos trabalhadores da empresa. O
discurso utilizado gira na lógica do ganho a qualquer custo ou, em outras
palavras, na superexploração da força de trabalho a fim de extrair uma taxa
maior de Mais-valia Absoluta, 'ou seja, incremento da produção do excede

,e
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ser apropriado pela empresa através de intensificação do ritmo de trabalho
onde já uma maior produção em menor tempo. Não há uma valorização para
com os funcionários

especialmente

se forem analisados os números da

siderúrgica nos últimos anos no qual expandiu seus negócios para outros
ramos, acumulando ainda mais capital juntamente com a diminuição de direitos
conquistados por sua mão de obra trabalhadora.
Um agravante é que as projeções futuras não são nada animadoras.
Conforme observações em torno do acordo coletivo 2013, além da possível
troca no regime de turno de 6 para 8 ou até 12 horas juntamente com a
possível aquisição da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), situações
que serão retratadas no tópico seguinte, fica explícito, mais uma vez que,
provavelmente, os trabalhadores continuarão sofrendo perdas de benefícios
conquistados com muita luta pela classe trabalhadora que sofre com o avanço
dos objetivos do capital.
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A MANUTENÇAO

DO STATUS QUO

COM OS AVANÇOS DO CAPITAL EM DETRI

E TO À CLASSE

5. PROJEÇOES

FUTURAS -

TRABALHADORA
Este capítulo tem como objetivo mostrar que as projeções em torno do
futuro

dos

funcionários

da

Companhia

Siderúrgica

acionai

são

desanimadoras. Diante do que foi discutido até então, reflete-se que a situação
atual vivenciada pelos operários da usina em relação a perda de direitos
adquiridos e, em contrapartida, aos altos ganhos da companhia continuarão a
acontecer no futuro.
A fim de demonstrar esse raciocínio, primeiro será feita uma análise em
torno do acordo coletivo assinado válido até junho de 2014, buscando
descrever as ações executadas pela empresa para que os seus gastos com
seus trabalhadores continuem em níveis bem abaixo em comparação aos
resultados obtidos pela companhia. Essa situação poderá ser agravada através
das modificações executadas com a possível compra da CSA por parte da
CSN e a mudança de parte da produção da UPV localizada em Volta Redonda
para o município de Itaguaí. Em seguida, será analisado uma questão que
rotineiramente é levantada por parte da empresa (principalmente em época de
acordo coletivo) em relação a mudança do turno de revezamento, seja por 8 ou
até mesmo 12 horas de trabalho, buscando evidenciar mais uma forma de
aumentar a taxa de exploração do trabalho por parte da empresa através da
retirada de um direito conquistado pelos trabalhadores, que custou inclusive, a
morte de três funcionários durante a greve da empresa no ano de 1988.

5.1. O Acordo Coletivo 2013/2014

o

início do debate em torno do acordo coletivo entre o Sindica

Metalúrgicos

de Volta

Redonda

e a Companhia

Siderúrgica

começaram em abril de 2013, com a entrega da pauta de rei .
sindicato a serem debatidos entre as partes. Apesar da ai
entrega da pauta por parte do sindicato, depois de quase 2
o primeiro encontro para resolução do impasse.
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A

reunião

decepcionante

realizada

no

dia

21

de

maio

to· cassificada

por parte do Presidente do Sindicato, Re a o Soares e sequer

foi levada para votação para os funcionários. A empresa o e ece
salarial pelo INPC (7, 16%) a partir de janeiro de 2014, co

mantendo os 50/0 de participação;

um reajuste

e o máximo de

I

reajuste de R$ 300,00; aumento no cartão alimentação de

285,00,

275 DOpara R$

criação de ba c

e

meses e; incorporação da diferença da bonificação de férias

1

oras de 6

CI ; diz 1/3

e

do salário e a empresa paga 700/0, sendo uma diferença de 36

mensais,

mas

na perda

de

salário

a a e e 275°Á>

do trabalhador, o que resultaria em um aumento de aprox·
nos salários

como

i

um benefício

trabalhadores da empresa.
•

Tomando como ponto de partida o "pontapé inicial" q

o

coletivo do ano de 2013, é visível a falta de comprometime
com seus trabalhadores.

Não só foi descartada

a possibilidae

e

superior ao ajuste da inflação do período, como também a propos a

-

feita visando incorporação do aumento a partir de 1o de janeiro de 2

1

partir da data base (maio), ou seja, haveria aí uma defasagem sa ai·
sete meses em relação à inflação, configurando,

portanto, u a e
1

a·

salário ao invés de aumento. Não bastasse isso, a proposta a·1
aumentos salariais ao valor de R$ 300,00, ou seja, salários s
4190,00 terão aumentos

.

e ·0 .

i

fixados nesse valor e, por consegu'- e

I

perdas em termos de salários reais ainda maiores.
Ainda mais grave é a retirada do benefício de 700/0 em re a do funcionário, direito conquistado ainda como resquício da épo
por meio de uma manipulação grave por parte da companhia
situação

de incorporação

nos salários

mensais,

como

I

a

se

e

nenhum tipo de ônus aos trabalhadores. A constante rotativida e
frequentemente

exista novos trabalhadores

na empresa e, c .

benefícios das férias, esses novos trabalhadores

I

I

•

.

I

e

I

não recebe ·,a

pagos atualmente nem a diferença de "bonificação de férias
válido apenas para os operários atuais da empresa.

.,

ar e
a,a

De

longo prazo haveria uma "economia" em prol dos objetivos e

,

I,

grande quantidade de aposentáveis trabalhando na UPV ie
novos

funcionários

incorporados

pela

CSN.

Além

os anos
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subsequentes,

o valor do benefício tende a ser incorporado

aos salários de

modo que, o montante adicionado mensalmente em substituição ao benefício
tende a ser deteriorado com as sucessivas rodadas de acordos desfavoráveis e
achatamentos salariais.
Uma outra estratégia com o fim do valor de 70% pago nas férias do
trabalhador
conquista

é a utilização do valor diluído entre os meses como uma nova
para o trabalhador,

"reuniões de convencimento"

situação

essa que é utilizada

nas famosas

da empresa. As ditas "evoluções" nos reajustes

de acordo coletivo da empresa nos últimos cinco anos está exposta na figura
04.

Evolução do Reajuste CSN
I PCx Aumento Real (%)

-_o

PCx Aumento Total
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Figura 9: "Evolução" do Reajuste da CSN
Fonte: Acordo Co etivo 2013/2014 (CSN, 2013, p.15)

Destaca-se que o aumento real não ultrapassou a marca pífia de 2% e
somados, de 2008 a 2013 o trabalhador obteve um aumento real de a e
6,5%, níveis inexpressivos

se comparados com o lucro obtidos pela e

no decorrer do mesmo período.
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Com relação à retirada de bonificação de férias, nas palavras de Renato
•

Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da CSN em entrevista
publicada no Jornal Diário do Vale do dia 20 de novembro de 201335.

Primeiro, o trabalhador não está ganhando nada. Só está distribuindo
ao longo do ano um ganho que já tem garantido quando entra de
férias, num momento em que normalmente se gasta mais. Além
disso, se começarmos a trocar direitos adquiridos por aumentos de
salário, quando acabarem os direitos, com que argumentos vamos
negociar? (OIARIO DO VALE, 28/05/2013)

Com a recusa do Sindicato ainda na mesa de negociação foi marcada
uma nova reunião para o dia 29/05. Nesta reunião, a não evolução da proposta
em relação ao acordo coletivo causou indignação por parte do Sindicato dos
Metalúrgicos (Vide anexo 4). Diferente da primeira proposta detalhada acima,
somente

o "aumento"

no valor de R$10,OO no cartão alimentação

do

trabalhador ao invés de R$ 5,00 e a mudança da data-base para setembro. Isto
significa que ainda se mantinha uma perda de salário real decorrente dos
aumentos inflacionários entre maio e agosto. É válido ressaltar ainda que a
mudança da data-base por parte da empresa é uma situação corriqueira nos
acordos coletivos dos últimos anos, onde na maioria das vezes o reajuste não
acompanha a data-base fixada em maio, possibilitando à empresa, por meio
desse artifício, economizar o valor dos reajustes por um ou mais meses até que
se vigore a incorporação definida em acordo.
A "nova" proposta foi colocada para votação dos trabalhadores para o
dia 03 de junho. A proposta desagradou os liderem sindicais, contudo, não foi
recusada

novamente

na mesa de negociação,

conforme

explicação

do

Sindicato no Boletim 9 de Novembro edição 998:

A vontade do sindicato, na reunião, era ter recusado a proposta ainda
em mesa. Mas os advogados da entidade que também estavam
presentes pediram um intervalo e orientaram o presidente Renato
Soares e a diretoria a não recusar mais uma vez e sim levar para
apreciação dos trabalhadores, senão a CSN poderia recorrer ao
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), alegando que o sindicato não
estaria envolvendo os trabalhadores na negociação. Por outro lado, a
recusa em massa dá respaldo e fortalece o movimento de greve,
caso seja necessário. (SINDMETALSF, 2013)
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Entrevista
disponível
em:
<http://diariodovale.uol.com.br/noticias/1,74126,
Sindicato%20e%20CSN%20se%20reunem%20nesta%20guartaO/o20feira.html#axzz20wOOzLh
n> Acesso em 20 de novembro de 2013.

'CO'
o os,

e a de se es erar, 95% dos trabalhadores, num total de 6.301

rec saram

a

segunda

proposta. restabelecida

pela

companhia.

sat·sfeitos com a proposta os funcionários realizaram um boicote à refeição
oferecida pela empresa, que segundo o Sindicato, foi aderido por cerca de 800/0
dos funcionários.
Ainda sobre impasse, uma nova reunião foi marcada para o dia 17/06
para tentar resolver a situação.

A CSN, dessa vez, mudou a proposta em

relação ao cartão alimentação,

oferecendo

um crédito extra no cartão

alimentação no valor de R$150 a ser pago no mês de dezembro e um aumento
mensal de R$15,OO no mesmo, R$5,00 a mais do que a proposta anterior.
(Vide anexo 5). Com relação aos salários foi proposto a incorporação a partir
de julho de 2013 com teto de aumento fixado em R$ 400,00 aos que recebem
salários superiores a R$5586,67.
A maneira com que a empresa lida com o acordo coletivo é inexplicável.
Isso porque a mesma, ao apresentar a nova proposta de acordo, agora aos
operários de maneira geral e ao sindicato simplesmente, a expos dando ênfase
aos supostos avanços em relação as propostas anteriores, conforme figura 10,
traçando indicativo de melhoras significativas em torno do que foi apresentado
até então, fato já desmascarado no tópico anterior.

Evolução das propostas CSN
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Figura 10: "Evolução" das propostas da CSN
Fonte: Acordo Coletivo 2013/2014 (CSN, 2013, P 02)
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A proposta foi colocada novamente em votação para o dia 19/06 e

.

rejeitada, dessa vez, por quase 96% dos trabalhadores, 6.317 votos num total
de 6.598. Vale ressaltar que com a rejeição beirando 1000/0 o sindicato
informou que na próxima votação seria incorporada a opção de greve aos
, .
operanos.
Com uma nova reunião realizada no dia 25/06 que culminou com uma
proposta a ser votada no dia 27, a CSN dessa vez propôs dois créditos extras
no cartão alimentação no valor de R$250,OO, uma a ser paga em julho e outra
em janeiro de 2014, aumento de R$20,OOmensal no mesmo cartão retroativo a
maio, além da elevação do piso mínimo salarial que passaria de R$900 para
R$1.060, um aumento de 17,7%

e reajuste salarial também retroativo à data

base de maio de 2013 e limitado em R$ 500,00 aos trabalhadores

que

receberem mais de R$ 7 mil reais mensais. (Vide anexo 6).
Mesmo sem nenhum ganho real ou efetivo, a proposta foi aceita pelos
trabalhadores, O resultado da votação foi de 4.300 (59,72%) trabalhadores
disseram sim à proposta, 2.867 (39,85%) disseram não, 14 nulos e 13 em
branco. Somando um total de 7.194 trabalhadores votantes. De uma forma
geral, os trabalhadores aceitaram basicamente "ganhos" em torno do cartão
alimentação, um benefício que tem de ser analisado sob alguns aspectos que
dependendo da situação sequer pode ser considerado como um ganho para a
classe trabalhadora. Um exemplo que confirma essa situação é a de que
trabalhadores que venham a sofrer algum licenciamento de suas funções, por
quaisquer motivos que sejam, não tem direito de receber o "benefício".
Há de se considerar que uma pequena mudança em relação as duas
últimas propostas, uma rejeitada e outra aceita pelos operários enaltece o
repúdio para uma possível greve por parte dos trabalhadores,

reflexo da

frustrante "greve" ocorrida em 2007, deixando clara a fragilidade e o descrédito
da base sindical do município de Volta Redonda, conforme já analisadas nos
tópicos anteriores deste trabalho. Também é importante observar que a postura
da empresa em relação ao acordo coletivo, repassando a ideia de dificuldade
enfrentada pela companhia é desmascarada com a oferta de U$2,5 bi por 33%
de controle da CSA, ou seja, para a classe trabalhadora adota-se um discurso
de dificuldade enquanto para novos investimentos o discurso observado segue
outra vertente inversamente proporcional.
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Ainda sobre a possível compra da CSA, há um agravante em uma

.

possível transferência de etapas da produção fixadas em Volta Redonda para o
município de Itaguaí, cidade onde é localizada as instalações da indústria.
A mudança poderia afetar o pátio de matérias-primas, a coqueria, os altofornos e a aciaria da Usina Presidente Vargas, gerando possibilidade de cortes
drásticos

no

montante

de

empregos

e

arrecadação

de

tributos

e,

consequentemente preocupação por parte das autoridades sindicais de Volta
Redonda, fazendo inclusive uma manifestação para que haja uma assinatura
de um temo de compromisso para que não haja impactos na cidade, conforme
palavras do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da CSN36:

o

Sindicato dos Metalúrgicos não tem nada contra a CSN adquirir
mais siderúrgicas. Só queremos garantir que essas compras não
gerem desemprego em Volta Redonda. Um compromisso escrito da
CSN nesse sentido seria suficiente. Como o BNDES deve ser sócio
da Companhia no negócio, o governo pode perfeitamente exigir
garantias de que o dinheiro público não será usado para fechar
postos de trabalho no Brasil. Não quero repetir o erro cometido por
algumas lideranças na época da privatização quando muita energia
foi gasta tentando inutilmente evitar a venda da CSN e pouca coisa
foi feita para evitar que o negócio fosse feito de modo a gerar o
mínimo de prejuízo possível para a cidade.

(OIARIO DO VALE,

26/02/2013 ).

Concluindo, o acordo coletivo 2013/2014 foi mais uma derrota para a
classe trabalhadora da cidade de Volta Redonda onde a empresa conseguiu
exprimir as suas vontades sem que houvesse barreiras que dificultassem ou
mudassem as regras expostas durante a negociação.

Fica explícito que

"falta braço" para o movimento sindical, que se vê esmagado pelo poder
conquistado

ao

longo

dos

anos

pela

companhia.

O

descrédito

dos

trabalhadores com o sindicato também é evidente. As tentativas frutadas de
confrontação e os resultados ruins nos acordos coletivos dos últimos anos
deixaram a situação ainda mais complicada e as projeções futuras ainda mais
desanimadoras, sendo inclusive, discutido frequentemente com força cada vez
maior uma possível mudança no turno de revezamento, assunto que será
debatido no tópico subsequente.

Reportagem
disponível
em:
<http://diariodovale.uol.com.br/noticias/
O,30643.html#axzz2gdRddGBT> Acesso em 21 de novembro de 2013.
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5.2. Sobre a possível mudança no turno de revezamento: Um sonho
.
antigo da companhia, um pesadelo na vida do trabalhador

A greve de 1988 que marcou não somente a cidade de Volta Redonda,
mas toda a história sindical do país obteve uma conquista notória diante de
todas as consequências trágicas que marcaram a ocupação da companhia
pelos trabalhadores, o turno de revezamento de seis horas.
As novas formas produtivas do capitalismo, em um cenário cada vez
mais competitivo entre as empresas, com inserção massiva de novos meios de
produção, as fábricas

possuem equipamentos

grandiosos

onde há uma

exigência de pleno funcionamento, já que o desligamento dos dispositivos
acabam por gerar uma série de prejuízos, visto o tamanho e complexidade das
máquinas. Com isso, surge uma necessidade eminente de que a produção
funcione por 24 horas para atingir os objetivos empresariais em prol da
lucratividade e competitividade. Portanto, o turno de revezamento passa a ser
incorporado nas fábricas com o viés da necessidade de implantação sob a
égide do desenvolvimento e sobrevivência das companhias.
Apesar de ser considerado

vital para a modalidade

das grandes

empresas capitalistas, o trabalho em regime de turno por si só é extremante
agressivo ao trabalhador. Além da ausência nas questões ligadas ao lazer, a
mudança semanal de horário provoca uma série de problemas para a saúde do
funcionário que tem sua vida totalmente modificada em função do horário de
trabalho. Situação essa confirmada em estudo sobre o turno de revezamento
realizado pelo DIEESE- Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Econômicos:

Os danos são de diversas ordens, desde esses propriamente ligados
à saúde do trabalhador, como aqueles associados à sua vida
pessoal, familiar e social. Quem trabalha à noite, precisa dormir
durante o dia, quando sua família está acordada e quando o ambiente
da casa e da cidade é de franca atividade, dificultando o necessário
repouso, especialmente nas casas onde há crianças. É pequeno,
também o tempo em que o trabalhador está desfrutando do convívio
com seus familiares, que estudam ou trabalham durante o dia, bem
como com seus amigos, que têm na noite o seu período de
socialização fora do trabalho. (DIEESE, 2013, p. 8)
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Segundo Fisher (1990 apud Silva 2010), as três fontes principais de
.
dificuldades advindas do trabalho em turnos em ordem de gravidade são: 1) a
adaptação dos ritmos biológicos às inversões dos períodos de atividade e
repouso, 2) as perturbações do sono, 3) os fatores domésticos e sociais. Além
destas características, cabe ao trabalhador, em regime de turno, queixas de
sono ou sonolência excessiva decorrente da mudança na fase habitual do
sono; distúrbios

gastrointestinais

como azia, gastrite,

ulceração

péptica,

dificuldades na digestão, diarreias e constipação intestinal, atrelados a má
alimentação

proveniente

de

horários

desregulares;

fadiga

provocando

possíveis acidentes; aspectos psicossociais, familiares e interpessoais, com
diminuição

no

comprometimento

horário

de

lazer

do

trabalhador

juntamente

com

um

de seu papel como companheiro sexual, de mentor na

educação dos filhos e nas tarefas como manutenção da casa e do carro.
(SILVA, 2010, p.74)
Apesar da mudança durante a década de 90, período pós-privatização
onde o turno de oito horas foi implementado em detrimento de abonos salariais
estipulados ao longo dos acordos do turno, no ano de 2008, primeiro ano de
gestão do atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
Renato Soares, restabeleceu-se novamente o turno de seis horas dentro da
UPV, o que, de fato, não agrada os interesses da companhia.

É de

conhecimento de todos dentro da usina que a forma pela qual a companhia
começou a tratar as questões ligadas à alimentação, por exemplo, trocando a
refeição pelo lanche foi uma ação de retaliação pela adoção do turno de seis
horas e um dos "malefícios", segundo critério da companhia seria em torno do
modo de alimentação, já que no turno de oito horas, meia hora da jornada de
trabalho é reservada ao sustento do funcionário.
A ofensiva por parte da CSN para uma possível implementação de
mudança do turno foi anunciada em matéria do jornal Diário do Vale37 do dia
08/08/2013, onde há questionamentos por parte do sindicado sobre o começo
de mudanças no turno em algumas áreas da CSN como GAL (Gerência de

Matéria
disponível
em:
<http://diariodovale.uol.com.br/noticias/1,
Sindicato%20vai%20questionar%20turno%20fixo%20na%20CSN.html#axzz2pZADmhM5>.
Acesso em 23 de novembro de 2013.

37

77367.
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Abastecimento e Logística), na GIL (Gerência de Operação de Transporte
Interno) e na GSP (guarda patrimonial).
A principal questão em torno da mudança da jornada de turno de
revezamento é com relação a mudança no tempo de trabalho de 6 para 8 ou
até 12 horas, eliminando-se uma letra (grupo de funcionários alocados em cada
turno)

e, por conseguinte,

dispensando

cerca de 20% do quadro

de

funcionários que trabalha em regime de turno de revezamento na empresa.
Isso porque enquanto são necessárias cinco letras para a realização do turno 6
horas (4 letras são alocadas ao trabalho e 1 fica de folga), tanto no turno de 8
horas (3 grupos trabalhando e 1 folgando) quanto no de 12 horas (enquanto
duas letras trabalham, duas folgam, configurando um turno de trabalho de 12h
por 36h). Em qualquer uma das ocasiões essa mudança representaria hoje
uma redução estimada em cerca de 1500 funcionários. Não bastante isso, nos
argumentos

ventilados até então, não garantidos aumentos dos salários

nominais correspondentes ao aumento da carga horária dos trabalhadores,
mas apenas o pagamento de um prêmio em parcela única aos trabalhadores
pela assinatura do acordo. Portanto, seria mais uma das ditas "economias"
pleiteadas pela CSN já que haveria uma redução significativa com gastos em
salários e encargos sociais.

o turno

fixo não é benéfico para ninguém. Após a implantação desta
jornada desumana, os números de acidentes, atestados médicos s6
aumentaram e junto com eles a indignação geral dos trabalhadores.
(SINDIPA,2010)

Uma estratégica alternativa que pode estar associada à mudança nos
turnos pela empresa é a realocação dos operários que ficariam excedentes em
decorrência

da redução

empreendimentos,

de uma letra para trabalhar

em seus

novos

como por exemplo, na fábrica de aços longos, onde as

obras estão em reta final de execução e são esperados cerca de 700
trabalhadores diretos conforme matéria do Centro Informação Metal Mecânica

(CIMM)38,

evitando

necessidade

portanto,

da empresa

Matéria
sobre
cimm. com. br/portal/noticia/exibir
Acesso em 1/12/2013

38

em

uma

demissão

realizar

novas

massiva,

dispensando

contratações

e,

a

inclusive

o
tema
disponível
em
<http://www.
noticia/10725-simec-e-csn-vao-competir -em-aco-Iongo> .
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economizando

em relação

a treinamento

e incorporações

.

de valores

da

empresa que seriam adotados para novos funcionários, ou seja, de um lado ou
de outro a mudança se torna benéfica para a empresa.
Caso o turno adotado seja o de 12 horas, situação já executada
Galvasud e CSN Paraná, a situação é semelhante

na

ao de oito horas, com a

eliminação de uma letra, porém é válido assinalar uma característica específica
deste

tipo

de jornada.

particularidades

Se o turno

por si só absorve

uma

série

de

para a vida do trabalhador como já descritas anteriormente, é

preciso fazer uma soma também com relação ao dispêndio de horas que o
trabalhador
representa

separa

do seu dia para o trabalho.

O número

o tempo em que ele exerce suas funções,

de 12 horas

com intervalos para

alimentação, do total de 24 horas do dia, contando com o tempo para o sono,
supondo que um operário gaste em média uma hora para ir e uma hora para
voltar do trabalho,

acaba sobrando

divididas entre lazer, alimentação,

cerca de 10 horas, que deverão

ser

higiene pessoal e descanso. Se o operário

for estudante, por exemplo, a situação fica ainda pior já que serão ainda menos
horas para desempenhar
implementação

outras funções senão as vinculadas ao trabalho. A

desse turno de revezamento

remete a um período de três

séculos atrás, como por exemplo, a classe trabalhadora da Inglaterra estudada
por Engels onde jornadas de 12, 14, 16 horas eram consideradas

normais

dentro das fábricas. Sobre os malefícios dessa jornada de trabalho:

Considero estar demonstrado
claramente que as crianças são
obrigadas a trabalhar em jornadas cruel e irracionalmente longas e
que inclusive os adultos estão sobrecarregados com um trabalho que
nem um ser humano pode suportar. As consequências é que muitos
morrem prematuramente, fisiologicamente falando, são fundados os
temores de ver nascer gerações debilitadas
pela constituição
debilitada dos sobreviventes... A intemperança, os excessos e a
imprevidência em face do futuro são os principais defeitos da
população operária, não é fácil compreender que tais maus hábitos
resultem do sistema moderno do qual derivam quase inevitavelmente.
Todos reconhecem que a má digestão, hipocondria e a fraqueza são
males que afetam largamente as pessoas dessa classe; depois de
doze horas de um trabalho monótono é muito natural que se procure
um estimulante qualquer; mas quando, além disso, a pessoa está
afetada por um dos estados doentios mencionados, ela recorre
depressa e continuadamente às bebidas alcoólicas. (ENGELS, 2010,
p. 195)
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Se analisarmos a citação acima, fica notório o teor do retrocesso em
,

relação à classe trabalhadora que garantiu ao longo do tempo uma jornada de
trabalho menos agressiva. Sem contar a violência com que essas medidas
podem impactar sobre os acidentes de trabalho e saúde do trabalhador.
Apesar de tantos malefícios envolvendo os operários, como essa medida
configura

uma possibilidade

de proporcionar

ganhos e/ou economias

à

empresa, há de se esperar grandes possibilidades de implementação dessa
mudança nas dependências da UPV.
Conforme matéria online do jornal valor39, de 29/08/2013, a CSN mudou
arbitrariamente o turno em suas dependências em Minas Gerais, fixando o
turno de oito horas em retaliação aos trabalhadores devido à desacordos
quanto à assinatura do acordo coletivo. O Tribunal Superior do Trabalho (TST),
condenou

a empresa

onde "a Subseção

I Especializada

em Dissídios

Individuais da Corte não acolheu recurso da CSN e manteve a decisão da 6a
Tuma do TST, por maioria dos votos a 6a Turma havia negado recurso da CSN
contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3a Região (MG),
que

determinou

o retorno

para

o regime

de turnos

ininterruptos

de

revezamento, utilizado pela empresa há muitos anos." (VALOR, 2013).
É

importante

e

válido

salientar

que

diante

das

adversidades

apresentadas na primeira parte do trabalho, um trabalhador passando mais
tempo dentro do ambiente fabril, aumenta ainda mais as chances de acidentes
já que sua jornada de exposição aos riscos é prolongada, juntamente com a
piora na atenção atrelado a fadiga de um turno mais longo. Mais uma vez fica
nítida a omissão da empresa quando está em jogo a saúde do trabalho, segue
a lógica do lucro custe o que custar.
A implementação do turno de oito horas se torna facilitada mediante a
Lei N° 5.811, de 11 de outubro de 1972, que estipula como legal o turno de oito
horas, porém em horário fixo. O turno interrupto de revezamento segue o
exposto no artigo 6°, parágrafo XIV "jornada de seis horas para o trabalho
realizado em turnos interruptos de revezamento, salvo negociação coletiva"
(BRASIL, 1988).

Matéria dispon ível em: <http://www.valor.com.br/legislacao/3252516/tst
por-alterar-turno-de-empregados>. Acesso em 25 de novembro de 2013.

39

-csn-e-condenada-
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Mediante as informações descritas, a mudança em torno do turno de
revezamento se torna mais um retrocesso, impactando negativamente em
vários aspectos da saúde do trabalhador,

que passa a ser ainda mais

explorado em seu ambiente de trabalho. Se há vantagens na mudança do turno
estas são absorvidas pelos objetivos empresariais com uma diminuição na
folha de pagamento de seus funcionários em torno de 20% daqueles que
trabalham em regime de turno de revezamento. O funcionário que trabalha
durante a noite (entre 22 às 05 da manhã), por exemplo, recebe por lei um
aumento de 20% em relação ao salário normal. Esse percentual, dentro da
UPV é de 400/0, ou seja, mais um dos direitos adquiridos pela base sindical da
década

de 80, porém, mediante

ao salário recebido

atualmente

pelos

operários, defasado ao longo dos anos através dos abonos de turno e a fixação
em 0% em aumento real nos últimos acordos coletivos, faz que no fim das
contas, o trabalhador sequer vê algum tipo de vantagem financeira em expor
sua saúde nas mudanças repentinas de "trocar o dia pela noite".
O que precisa ficar claro é que a conquista do turno de seis horas na
CSN foi vinculada a suor e sangue com a morte de três funcionários na greve
de 1988. Isso não pode ser esquecido, muito menos em prol dos ideais de uma
empresa que não possui o mínimo de valorização para com o seu trabalhador
que, ao longo dos anos, perde direitos adquiridos sem que haja qualquer
recompensação. É cada vez mais explorado, servindo como trampolim para
atingir os diversos objetivos empresariais, juntamente com a necessidade cada
vez maior de aumento de lucratividade, mesmo que venha a custar mazelas
como desemprego ou a situação extrema de arriscar a saúde ou até mesmo a
vida de seres humanos.
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6. CONCLUSÃO
Diante do que foi apresentado,

se houve mudanças nas relações

produtivas da UPV, foram todas absorvidas pela lógica do capital. Os dados de
recordes de produção e lucratividade vivenciados pela empresa ano após ano,
presentes em seus demonstrativos financeiros não condiz com a realidade
vivida pelos trabalhadores.
O trabalhador do setor siderúrgico, mediante aos riscos apresentados, é,
em vez de recompensado, penalizado pela política de lucro a qualquer custo
executada na CSN. O salário recebido não se enquadra com a realidade vivida
no dia a dia do trabalho e muito menos com a situação econômica vivenciada
pela companhia.

Um operário

que enfrenta

calor excessivo,

situações

extremamente perigosas com riscos inclusive de vida, é classificado como um
"trabalhador comum", em vez de benéficos, vem absorvendo, paulatinamente,
uma série de retrocessos de direitos conquistados.
Com a privatização e a ofensiva dos preceitos de cunho neoliberal, a
década de 90 foi marcada pela intensificação e exploração da força de
trabalho, destacando principalmente a crescente terceirização/precarização

da

força de trabalho e as perdas salariais. A razão principal da crise vivenciada
pela companhia nos períodos anteriores ao da privatização foi exposta como
administrativa, e não ocasionada por um excesso de força de trabalho da
siderúrgica, colocada até então como ponto central da "crise" existente. Com o
enxugamento

da força de trabalho através das demissões em massa e

fechamento de unidades os funcionários começaram a adquirir novas funções
com sobrecarga de trabalho, ocasionando

aumento da produtividade em

detrimento dos direitos adquiridos pelo sindicato da empresa durante as
décadas de 70 e 80.
Ainda com relação ao sindicato, a vitória da chapa Formigueiro em 1992
e a mudança de postura de confronto para "parceria" mudou a relação do
movimento sindical na cidade. O sindicado dos metalúrgicos de Volta Redonda
que, durante muitos anos, serviu de exemplo de luta para todo país, sofreu um
duro golpe na década de 90, fragilizando a base do movimento sindical e
gerando descrédito junto aos trabalhadores, situação refletida nas tentativas
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frustrantes de greves após 1992 já que após esse período, não houve
consentimento por parte dos operários.
Dentro de um cenário onde não há barreiras para a ofensiva do capital,
explicadas no pensamento de Marx onde o capital, quando começa a se
acumular, derruba todas as barreiras que prendem seu desenvolvimento,
colocando-as

no seu próprio interior, com a base sindical servindo aos

objetivos empresariais, os trabalhadores da UPV passaram a enfrentar uma
situação que envolveu perda de direitos adquiridos juntamente com uma
exploração cada vez maior de sua força de trabalho.
Essa situação pode ser visualizada pelas altas taxas de lucratividade e
produtividade atingidas pela empresa, além de investimentos em aquisições de
novas formas de produção, o que não condiz os benefícios recebidos pelos
trabalhadores, onde na maioria das vezes se mantém em situação inercial.

e acordo

coletivo 2013/2014 é um grande exemplo dessa situação onde não

houve sequer aumento real no salários dos trabalhadores

e a "grande

mudança" em relação aos anos anteriores foi uma incorporação de R$20 no
cartão alimentação além de duas cargas extras no mesmo de R$250, ou seja,
há uma certa "aceitação" por parte da classe trabalhadora que acaba fazendo
parte diretamente dos objetivos da empresa; não há uma movimentação para
que ocorra ações que possam ocasionar mudanças na situação atual, ou seja,
falta esperança e meios para que a situação atual venha a mudar.

e frequente

discurso da companhia em relação à mudança de acordo de

turno demonstra a gravidade desta situação.

e turno

de seis horas conquistado

mediante à luta e conquistas da classe operária do município pode ser a
próxima manobra da cartilha de retrocessos adquiridos ao longo dos anos
vivenciado pelos operários de Volta Redonda. Não existe um pensamento em
relação à saúde do trabalhador e os diversos malefícios ocasionados pela
mudança no turno.

e que é colocado

em pauta são apenas valores, números,

informações financeiras, pois isso é o que vale de fato para os diretores e
acionistas da companhia.
Para tanto, é necessário que haja mudança com relação à situação
enfrentada pela classe trabalhadora da cidade. Uma das alternativas é uma
reformulação na base sindical com participação direta dos funcionários para
que possa existir empecilhos e, consequentemente, a empresa não consiga
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impor todas as suas vontades. Uma legislação menos flexível também se faz
necessária visto que as grandes corporações trabalham de forma a alcançar
brechas que possibilitem maiores facilidades no que tange os seus mais
diversos objetivos. Com a ofensiva neoliberal na década de 90, a burguesia
dita as regras do jogo, a situação se move de acordo com suas rédeas, um
governo forte e presente, ultrapassando

a esfera atual com o foco na

regulação, que represente de fato os objetivos dos trabalhadores é outra
solução para o problema.
Apesar dos laços entre a cidade e a siderúrgica não serem tão estreitos
como no passado, a CSN ainda ocupa lugar de destaque na cidade de Volta
Redonda, empregando cerca de 18.000 trabalhadores diretos e indiretos.
Mesmo com o setor de serviços crescendo ano após ano no município é
grande a importância em torno da siderurgia, não apenas para a cidade, mas
para toda a região do Sul Fluminense. Por isso, as mudanças para que se
possa existir uma divisão mais equitativa dos bônus adquiridos pelo setor são
necessárias, e devem fazer parte da pauta da administração pública da região.
Vale lembrar que nas crises econômicas recentes ficou explícito que o mercado
sozinho não possui limites para alcançar seus objetivos e sequer tem sozinho o
domínio e poder de se auto-regular.
É importante analisar que o presente trabalho não abordou uma série de
assuntos que também norteiam as relações produtivas no complexo da Usina
Presidente Vargas que necessitam de um maior aprofundamento em trabalhos
futuros, como, por exemplo, as questões em torno do passivo ambiental da
siderurgia, a estreita relação de impostos pagos pela companhia e as questões
que envolvem
privatização,

a aquisição

sendo

dos terrenos

adquiridos

juntamente

por anos um dos maiores empecilhos

com a

para novos

empreendimentos na cidade. Diante do levantamento destas questões, talvez
se torne mais evidente todas as faces desumanas executadas pelas máquinas
de acumulação de capital cridas pela burguesia que funcionam de um
combustível abundante no mercado cada vez mais barato e eficiente, o suor de
toda classe trabalhadora.
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8. ANEXOS

Anexo

1 - Carta enviada

pelo Presidente

da CSN às famílias

dos

trabalhadores 10 de fevereiro de 1992

"É claro que a Sra. já ouviu esta palavra: privatização.

Eu também posso

imaginar as dúvidas que podem estar passando pela sua cabeça: - Vai ser bom ou
ruim para a CSN? E os empregados, como ficam? E a cidade? ... E por aí vai. (...)
Uma boa coisa da privatização, no nosso caso, é a democratização do capital da
Empresa.

Nós propusemos ao BNDES um plano excelente para a CSN: por esse

plano, os empregados podem adquirir 200/0 das ações. (...) As ações são financiadas
pelo BNDES. Durante os primeiros 3 anos, o empregado não paga nada. É o chamado
prazo de carência. Após esses 3 anos, o empregado passa a pagar as ações em 7
anos, com financiamento do BNDES. Bom, até aí, tudo bem. Mas ele vai pagar isso
com o que? Vai pagar com os dividendos, ou rendimentos das ações. Do bolso
mesmo, do salário, ele não tira NADA para pagar as suas ações.
Uma CSN privada poderá criar novas frentes de trabalho, entrando em novas
áreas que, hoje, por força de limitações governamentais, ela não pode implantar. Isso
tudo gera emprego. E quem vai trabalhar nessas frentes é o pessoal daqui, que já tem
experiência e treinamento. Tudo isso vai melhorar também a cidade. Com uma
atividade econômica mais forte, a cidade terá condições de administrar melhor seus
problemas, diminuir a violência e crescer sob o ponto de vista humano. Em suma:
com todos os benefícios que advirão da privatização, poderemos fazer de Volta
Redonda uma cidade feliz.
Por isso vim até a Sra.: para lhe trazer informações que a tranqüilizem sobre o
processo que atravessamos.

Afinal, a Sra., como esposa de nosso empregado, é a

principal interessada em saber como essas novas situações afetam o seu marido e a
sua família. Mas pode ficar descansada. Eu estou cumprindo o meu compromisso de
sanear e melhorar a CSN. E vou continuar cumprindo, durante e depois do processo
de privatização. Portanto acho que mereço a sua confiança neste momento. Vamos
confiar, pois e acreditar que a privatização é a saída para que a CSN e Volta Redonda
tenham um futuro melhor, o futuro que realmente merecem. Que Deus nos ajude."
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Anexo 2 - Praça Juarez Antunes
Memorial 9 de Novembro
Monumento aos Operários mortos durante a greve da CSN de 1988

Anexo 3 - Boletim 998 - 9 de Novembro - Edição 184 - 30/01/2008

Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Auminense

A nossa

, trincheira
de luta!
Informativo Semanal do Sendicofodos Metolúrg!cos do Região Sul Fluminense

c
Há muito tempo que escutamos que
o nosso carga tributário é urno dos
moiorêS do mundo. Analisando 0$ tributos e serviç::>sprestados à populaçoo em outros países,chegamos à condusao de que no Brasil se paga impostos demais. E que o retomo nao é o
esperado. Bosto ver o coos e as condições de nosso rede púb~ca de ensino,
de saúde, entre outros serviços que deveriam ser de boa qualidade pelo que
arrecadamos nos cofres públicos.
Aí nos perguntamos o porquê disso, já que pagamos tantos impostos
~PVA, IPTU, ICMS)? f, vez por outra,
o estado ainda anuncio que bateu recorde de arrecadoçao. Será que apenas a corrupc;oo entranhada no máquina público iustificoisso? Não. Acorrupçõo também éa responsável, mas
nõo é a único. A verdade é que o esta-

do gosta mal o dinheiro do povo. Se
olharmos com mais atenção, podemos de ectar sérios abusos, Soo vários cosos de obras públicas iniciadas e
porolisadas. Essas obras, quando retomadas, 'plicam seus gastos. Hospitais e escolas, por exemplo, que poderiam estar com os portos abertos,
equipados paro prestar um serviço de
qualidade à populaçõo. O pior é que
são obros que sempre se iniciam nas
vésperas dos eleições, poro favorecer
este ou aquele condidoto.
Sem dúvida, é urgente uma reforma
tributária que venho fovo~
o geroçoo de empregos e que corniao diston;óo que eã* em
nosso pois.IVtos,alies, precisamos, sem dúvida,
que nossos administradores
tenham
mais respon-

sabilidade
com o dinheiro público.

Renato

Soares
Ramos

Presidente

-

e

A CSN insiste em desafiar o
ordem iurídica. Em abril de 1999,
a empresa, de formo ilegal e sem
autorização do Ministério do Trabalho, suprimiu o adicional de insalubridade de cerco de dois mil
trabalhadores. A Justiça do Trabalho, através de uma açõo movida pelo Ministério Público, determinou que a empresa restabelecesse o paga mento do adicionai de insalubridade, a partir de
iunho de 2006. Agora, vem o
CSN, através de a Iguns Gerentes
Gera;s, entre eles o do GOL e do
GFO- U, dizer que irá suprimir o
adicional de insalubridade e periculosidade dos trabalhadores das
respectivas gerências.
O Sindicato quer garantir aos

trobal dores que, do mesmo forma que ocorreu na Ação Civil
movido pe o MPT,que restabeleceu o pagamento do adicional de
insalu' idade, qualquer supressão dos ad 'cionais, seio ele de insalubr'dade ou periculosidade,
deve ser precedido de inspeção
fiscal da O TNR. Caso contrário,
o empresa estará cometendo o
mesma iegalidade praticada em
abril de 1999.
Es
ire oria do Sindicato, prevendo m is essa arbitrariedade da
CS con ra os direitos dos trabalhadores, iá está se preparando
para impedir no Justiça do Trabalho, no Ministério Público e na
Delegacia Regional do Trabalho
o supressão desses adicionais.

No último dia 23/1, o Sindicato
propôs ação coletivo em face do
golpe que a Sankyu tentou dar na
PlR dos trabalhadores. No ação,
o Sindicato requer a declaração de
nulidade do assembléia realizada
em 17/1, que, de forma completamente arbitrário, teria aprovado
o proposto do empresa de pagamento da PlR no valor de RS 275.
A posição do Sindicato é que
seja uma PlR igual a dos trabalhadores da Comau (RS 580). A

ação está em curso na 3° varo do
Trabalho de Volta Redondo e o
justiça marcou audiência para o
próximo dia 08/4, às 09:35. Além
disso, i6 oficiou o Ministério Público do Trabalho para que este
apure a possibilidade de havido alguma forma de coação por parte
da empresa, durante o realização
da assembléia e no assinatura de
uma listagem assinado pelos trabalhadores. QUEM PAGA MAL
PAGA DUAS VezES

-Anexo 4 - Boletim 9 de Novembro - Edição 998 - 31/05/2013

Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Auminense

,

Volta Radonda,31/Sn.013.

Boletim nO 998

(CAMPANHA SALARIAL 2013)

•

•

Mais uma vez, CSNfaz proposta -n ecente
Em

reunião realizada na
quarta-feira, dia 29, e que
durou das lOh às 14h, a CSN
apresentou mais uma proposta
indecente. O sindicato entende

que essa proposta
não
recupera as perdas salariais
dos trabalhadores,
mas é
também uma afronto. Em toda
a base 1 na região Sul

fluminense,
os reaiusfes
praticados são do INPC pro
cima, e partir de maio. Veia
abaixo a proposta vergonhosa
da empresa:

- Reoit!le sobrial-7, 16% (INPQem setembro de 2013, com limite de reaiuste de RS 300 (o sejo, salários
até RS 4.190 serõo reaiugados ~Io INPC Plirm desse valor, reaiuste fixo de RS 300)
- Cal1õoa fIIJ'*lio - de R$ 275 poro RS 290 em iunho de 2013
- Incorporação de 2,75% 00 salário, referentes aos 37% de complementação da bonmcoção de férias (com esse
item, os trabalhadores JX]ssoriom o rece~r urro oonificoçõo de férias de 330/0, em vez dos atuais 700/0)

A
essa
vergC!nha é
I

•
,.,

,

vota~ao lera
dia 3 e iunho,
segu a-feira,
na pra~a Juarez
Antunes, das 6h
às 18h30.
Participe!
VoteIAO!

-

oletim 9 de

ovembro - Ediç~o 1013 - 18/06/2013
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Anexo 6 - Boletim 9 de Novembro - Edição 1019 - 26/06/2013

Filiado a:

Volta Redonda, 26/6n.013. Boletim nO 1019.

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Auminense

(ACORDO COLETIVO DA CSN- 2013/2014)

-

· (27),
a~
o

sindicato
e a CSN
estiveram reunidos nesta
terça-feira (25), no antigo
Escritório Central, para dar
andamento às negociações
do Acordo Coletivo 2013/

2014. A empresa apresentou
três propostas, sendo que
duas delas foram recusadas
ainda em mesa, porque não
ofereciam reaiuste salarial
retroativo a maio, que é uma
das exigências do sindicato.
Com isso, apenas uma
proposta - que oferece o

-

a,..
a

pakJ 3N. ~s & às 1fI13O,
JlDJlSb

reaiuste retroativo a maio,
respeitando a data base da
categoria - será apresentada
aos
trabalhadores.
O
sindicato exigiu ainda que
a CSN retirasse da proposta
a incorporação do abono de
70% de férias nos salários.
Os trabalhadores
irão
dizer se concordam com o
que
a em presa
está
oferecendo ou se votam pela
greve. O sindicato iá deu
andamento
aos trâmites
necessários, de acordo com

ou JII

•

11110 a

6RMI

a lei de Greve, e publicou o
edital (ver abaixo). Se os
trabalhadores optarem pela
paralisação,
a CSN será
notificada el dentro de 48
horas, a greve poderá ser
iniciada.
O sindicato
sempre
,..
pnorlza a negocloçao mas,
quando
o diálogo
não
avança, se torna necessário
tomar algumas
medidas
para garantir um acordo
coletivo de trabalho digno
para os trabalhadores.

. .

.

VEJA A PROPOSTA:
> REAJUSTE SALARIAL -

7 , 16%
(INPC), retroativo a maio/2013.
Os salários acima de R 7 mil terão
um teto de reaiuste de R 500;

>. PISO SALARIAL - Reaiuste de
17,7%, passando de R 900 para
R 1060;

>CARTÃO AllME TAÇÃO ....R
295,. reb'Qativo de maio, com 5%
de particip ção do trabalhador. E
m i duas ca~as extrasd
250,
êm iulho/2013 e ianeiro/2014,
sem a participaçQo do funcionár. ·0.
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Anexo 7 - Valores Utilizados para Criação dos Gráficos
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