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RESUMO 

Este trabalho apresenta o caso de uma pequena empresa do Pólo Metal Mecânico 
Sul Fluminense, a fim de se identificar sua posição frente a economia regional, 
levantando os recursos utilizados pela empresa e disponíveis no Pólo Metal 
Mecânico do Sul Fluminense. Foram levantados os recursos e mecanismos 
utilizados na interação entre atores do pólo, relacionando estes fatores ao 
desenvolvimento regional. A metodologia consistiu em uma pesquisa exploratória a 
partir da realização de entrevistas semi estruturadas com um pequeno empresário e 
um professor universitário, focando na interação entre estes e destes para com os 
demais atores envolvidos no desenvolvimento regional. A partir disto, foram 
confrontados os elementos gerais do campo de atuação da empresa e o papel 
destes elementos no processo de dependência da trajetória da mesma. Identificou-
se que o empresário reconhece os elementos disponíveis no campo, todavia não os 
explora plenamente, pois fatores históricos de desenvolvimento do pólo têm uma 
influência que vai além da capacidade de intervenção do ator entrevistado, 
condicionando-o a agir de determinada maneira. Apesar dessa influência, existem 
traços de mudança de postura deste ator em relação à economia local, o que o leva 
a uma estratégia híbrida diante dos concorrentes, embasada em fatores tradicionais 
e inovadores concomitantemente, mas essa mudança ainda não é suficiente em 
termos de promoção do desenvolvimento frente à teoria apresentada. 

 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento local. Path dependence. Inovação 
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ABSTRACT 

This work presents the case of a small company in Metal-Mechanical cluster in 
Southern Rio de Janeiro, in order to conduct an institutional analysis of its strategies 
within the regional economy. The work discusses the resources and mechanisms 
used in the interaction between actors of the pole, relating these factors for regional 
development. The methodology consisted of an exploratory research based on 
conducting semi-structured interviews with a small entrepreneur and a university 
professor, focusing on their interaction with each other and between them and other 
actors involved with regional development. It also presents the available resources 
which are explored by the actors, as well as its relationship to technological 
innovation in the region. It was identified that the entrepreneur recognizes the 
available resources, but does not fully explore them because of the the structural 
factors that exist in the field in question. The manipulation of such resources is 
beyond the capacity of intervention of entrepreneur. Despite the existence of 
technological innovation, the work concludes that it is not sufficient in terms of 
promoting the development in accordance with the theory presented. 
 
 
Keywords: Local Development. Path dependence. Innovation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa realizar uma análise institucional do Pólo Metal-Mecânico 

(PMM) Sul Fluminense, a partir do caso de uma pequena empresa nele situado. 

Trata-se de uma empresa que possui projetos de inovação tecnológica em parceria 

com a universidade. A despeito da adoção de estratégias de inovação tecnológica, 

este trabalho procura identificar os elementos mais gerais do campo de atuação da 

empresa e o papel destes elementos no reforço de processos de dependência de 

trajetória. Por meio deste estudo de caso, procura-se discutir mais genericamente o 

tema do desenvolvimento da região Sul Fluminense1. 

Despertei interesse em compreender melhor este tema e cenário em função 

de minha experiência como bolsista de Iniciação Científica2, participando da 

interação com o empresariado local, bem como com trabalhos acadêmicos sobre 

desenvolvimento econômico. 

 A região Sul Fluminense forma um importante pólo industrial baseado na 

economia do setor metal-mecânico e automobilístico, concentrando boa parte da 

indústria do Estado do Rio de Janeiro, representando 6,2% do total de empregados 

no Estado. A região fica atrás apenas das regiões Sede, Leste e Baixada II, 

representa ainda 8,0% do PIB do Estado do Rio de Janeiro.3 

Está localizada entre os principais centros de desenvolvimento do país (eixo 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), possui uma linha férrea que corta todo 

seu território, sendo notórias características como a prática de baixos salários, 

condições geográficas e recursos hídricos favoráveis ao seu crescimento (FONTES, 

                                                           
1 Região formada pelos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Parati, 
Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda, 
sendo este último o mais relevante para a economia regional 
 
2 O projeto de Iniciação Científica: “Empresários e desenvolvimento no Sul Fluminense: inovação 

institucional x path dependence”, objetivou uma análise sobre a estrutura do campo organizacional a 
partir da atuação de micro e pequenas empresas do Pólo Metal Mecânico Sul Fluminense, além de 
analisar a visão e atuação dos atores do pólo frente ao desenvolvimento desta região. A partir deste 
estudo identificou-se uma pequena empresa com características particulares e relevantes ao 
desenvolvimento local, despertando o interesse na realização de um estudo a seu respeito conforme 
será apresentado neste trabalho.  
 
3 Fonte: FIRJAN - Retrato Regional consolidado, 4ª edição. Disponível em: 
http://www.firjan.org.br/data/pages/2C908CE9215B0DC4012164C44BC33F62.htm. 
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2011). Em 2008, foi constituído um Arranjo Produtivo Local (APL) para o PMM, a fim 

de se promover iniciativas conjuntas entre as empresas, visando o desenvolvimento 

da região. 

 A temática acerca do desenvolvimento regional ganha cada vez mais 

destaque na literatura das ciências sociais, e aqui, a abordagem da Sociologia 

Econômica apresenta-se como uma alternativa aos métodos econômicos 

tradicionais, para se analisar o processo econômico como um fenômeno social, 

através de relações interdependentes entre os atores de dada economia.                

 Ao se abordar o desenvolvimento regional, cabe ressaltar a teoria existente, 

em que se destacam os distritos marshalianos, sendo os distritos da Terceira Itália 

os que recebem significativa atenção da literatura. A partir do estudo sobre os 

distritos industriais italianos, autores como Raud (1999), puderam identificar a noção 

de um território específico, bem como observar a presença de aspectos culturais e 

sociais relacionados à economia local.  

Diversas teorias podem ser encontradas para explicar o desenvolvimento de 

uma região, como Keller (2008) e as teorias dos clusters e Lima (2010), que destaca 

a existência de um “capital social. Observa-se nestas teorias, que a ação dos atores 

envolvidos recebe destaque e que a mesma está condicionada não só pelo meio em 

que estes atores se encontram, ou pelos recursos de que dispõem, mas por fatores 

históricos, levando à teoria conhecida como path dependence. 

Um dos fatores que influenciam o desenvolvimento de uma região, bem 

como o crescimento de empresas ao redor da mesma, é o grau de importância dada 

às questões inovadoras; como a inovação tecnológica e institucional é trabalhada 

entre os atores envolvidos. 

Em uma perspectiva tradicional, a OECD (2004) atribui à inovação 

tecnológica, a introdução de produtos ou processos novos em termos tecnológicos, 

bem como a implementação de melhorias em produtos e processos já existentes, 

que é a visão tradicionalmente encontrada na literatura.  

Se afastando dessa visão tradicional sobre inovação, Barañano (2005), dirá 

que a mesma envolve um processo não apenas tecnológico, como sociológico e 

econômico. Esta abordagem é coerente com Schumpeter (1982), para quem o 

desenvolvimento econômico, possui a figura do empreendedor ou empresário como 

agente central de mudanças.  
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Com base em trabalhos anteriores sobre o desenvolvimento regional do Sul 

Fluminense, e ainda de outras regiões com características semelhantes, bem como 

nas teorias inovação tecnológica e institucional, busca-se neste trabalho, realizar 

uma análise institucional através do caso de uma pequena empresa do pólo PMM. 

Durante a realização desta pesquisa, houve dificuldade de aproximação com 

o empresário impossibilitando o levantamento de informações mais específicas a 

cerca de seus projetos, todavia não impedindo uma avaliação de seu perfil. 

O trabalho apresenta: introdução, objetivos, revisão de literatura, 

procedimentos metodológicos, resultados e discussões, e conclusão.  A revisão de 

literatura se subdivide em uma seção sobre desenvolvimento local, e uma sobre a 

dependência de trajetória (path dependence). Nos resultados e discussões são 

encontradas as análises a cerca de entrevistas realizadas com os atores do 

presente estudo (empresário e professor) e a abordagem sobre path dependence na 

estrutura do campo analisado, a partir da estrutura proposta por HOFF (2011), por 

fim, a conclusão traz uma síntese dos resultados sob a luz da teoria abordada, bem 

como as limitações e proposições para novos estudos dentro da temática 

apresentada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo principal deste estudo é confrontar as estratégias de inovação 

tecnológica de uma pequena empresa do PMM do Sul Fluminense com os 

elementos mais gerais do campo de atuação da empresa e papel destes no reforço 

de processos de dependência de trajetória. Para tal, lança mão do modelo sugerido 

por Hoff (2011) para a análise de fenômenos relacionados à dependência de 

trajetória. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as estratégias de inovação tecnológica adotadas pela 

empresa; 

 Construir a trajetória do PMM, identificando os momentos críticos para 

a formação da dependência de trajetória; 

 Identificar as escolhas feitas pelos atores ligados à empresa e sua 

relação com a dependência de trajetória; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Desenvolvimento local 

 

A teoria contemporânea sobre desenvolvimento regional ressalta que a 

história e a cultura de determinada região são fatores sobre os quais ocorrerá o 

processo de desenvolvimento. A proximidade física das empresas proporciona maior 

cooperação entre elas, através de relações horizontais que permitem atingir maiores 

economias, indo além do que iriam se atuassem sozinhas. Esta proximidade permite 

a existência de uma aprendizagem coletiva propícia à inovação. A teoria aborda 

ainda, a existência de cooperação entre os agentes sociais, políticos e econômicos 

locais como sendo essencial para que dada região obtenha longevidade.  

Nesse contexto, ganham destaque os Arranjos Produtivos Locais, 

caracterizando-se a partir da produção realizada por empresas agrupadas em dado 

território e que induzem o desenvolvimento econômico. As atividades econômicas e 

especializadas em um mesmo território são também denominadas distritos 

industriais, pólos de industrialização difusa, clusters de empresas, configurações 

produtivas locais (FAURÉ e HESENCLEVER, 2004). Nesta abordagem são 

identificados os distritos industriais italianos. 

Os sistemas produtivos com processos de inovação localizados são 

conhecidos em teorias existentes, como distritos marshallianos, sendo os distritos da 

Terceira Itália, a vertente que recebe particular atenção na literatura. Tais distritos 

são caracterizados pela aproximação geográfica, especialização setorial, 

predominância de pequenas e médias empresas (PMEs) com fortes vínculos com 

suas regiões, cooperação e/ou competição inter-firmas, a partir da troca de 

informações, conquistada por uma confiança construída socialmente, organizações 

de apoio ativas na oferta de serviços e parceria estreita com o setor público local. 

Este modelo alternativo serviu de base para analisar regiões com características 

semelhantes, com pequenas e médias empresas enraizadas, com relações 

familiares, próximas do poder público local, com interação entre instituições de 

ensino e pesquisa e que lidam com padrões diversificados de consumo. 
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Raud (1999), ao abordar os distritos industriais italianos, e estudar os 

condicionantes culturais, socioeconômicos e históricos no processo de 

industrialização da Terceira Itália, região do NEC (Nordeste e Centro), baseou-se 

nas pequenas e médias empresas da região. Segundo Raud (1999, p.70), “a análise 

italiana, permitiu evidenciar a noção de ‘território’, onde as regras de gestão da mão-

de-obra, a fabricação e a circulação dos produtos, e a regulação institucional são 

definidas localmente”. A partir desta concepção a autora identifica a importância de 

integrar o papel cultural e social à gestão local sem abandonar as teorias 

econômicas.  A região do NEC passou por uma vigorosa e inesperada 

industrialização, saindo de uma economia até então baseada na agricultura, que 

fornecia mão de obra barata para grandes empresas do Noroeste. Houve forte 

crescimento, em grande medida pela participação de pequenas empresas na 

economia nacional. 

Ainda segundo a autora, além de condições como a descentralização 

produtiva, a evolução da demanda por produtos menos padronizados ou o papel das 

novas tecnologias, outros aspectos favoreceram o desenvolvimento da Terceira 

Itália: a estrutura socioeconômica local, os valores culturais e a ação das instituições 

locais que contribuíram para o melhor aproveitamento dos fatores exógenos. 

Percebe-se que o mundo empresarial sofreu nas últimas décadas a 

interferência de diversas abordagens. Keller (2008) baseou-se na teoria dos clusters, 

para analisar a cooperação interfirmas que surge a partir de suas experiências como 

uma simples aglomeração industrial (cluster) até um distrito industrial, que ele 

denomina “cluster maduro”, como é o caso da Terceira Itália. O distrito industrial 

seria uma evolução do cluster, ou seja, quando a concentração industrial é capaz de 

desenvolver mais do que uma especialização e divisão do trabalho, uma eficiência 

coletiva ativa a partir do surgimento de fortes laços de cooperação entre os agentes 

econômicos locais.   

Lima (2010) destaca a cooperação e a confiança como recursos (ativos) 

institucionais e dependentes da ação dos agentes, sendo compreendidas como um 

“capital social”. Assim sendo o desenvolvimento econômico e regional dependeria 

deste capital, ou seja, desse conjunto de redes, cooperação, confiança, normas e 

reciprocidades entres as organizações. 

 Neste sentido Brose (2000, p.10) dirá que: 
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[...] o desenvolvimento, depende de uma complexa, demorada e 
contínua interação e sinergia entre fatores econômicos, políticos, sociais e 
culturais para acontecer. [...] São as inter-relações (sic) horizontais entre os 
mais diversos atores sociais que caracterizam o capital social, confiança 
mútua e a organização que permitem a paulatina melhoria da qualidade de 
vida em um território.  

 

Santos (2006) discutiu em seu trabalho o processo de desenvolvimento do Sul 

Fluminense a partir de meados dos anos 1990, em que ganhou destaque a criação de um 

pólo automotivo e a privatização da CSN. O autor propõe uma análise do desenvolvimento 

regional a partir da construção de relações sociopolíticas por atores socialmente 

legitimados. Ao estudarem tal região, autores como Paula (2009) e Lima (2010), 

identificaram que a região é caracterizada pela fraca cooperação entre os atores e 

que não existe um acúmulo de recursos disponíveis como confiança, cooperação, 

reciprocidades, entre outros, que são desejáveis para que o processo de 

desenvolvimento regional ocorra. Os estudos ressaltam que a baixa cooperação se 

explica pelo fato de que o campo cresceu influenciado pela instalação da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), podendo a percepção dos pequenos e 

médios empresários ter sido fortemente influenciada por suas experiências 

profissionais, em sua maioria, adquirida durante anos como trabalhadores da usina. 

As teorias apresentadas tendem a enfatizar o que a região não é e os 

recursos e fatores que ela não possui ao invés do que ela de fato é e pode ser, o 

que alterará a forma como ela se estrutura dentro de um campo específico, seja um 

país, um conjunto de países ou uma região, como a do Sul Fluminense.  

Percebe-se então, que, conforme Cruz (2005), a busca pelo 

desenvolvimento se molda às necessidades e transformações e ainda, a partir de 

momentos históricos vividos por determinado grupo social. Todavia, quando uma 

região não apresenta as características encontradas em estudos já realizados, uma 

nova abordagem precisa ser utilizada, e neste caso uma alternativa seria o modelo 

neoinstitucional, pois possui uma flexibilidade para a realização de análise em 

campos específicos. 
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 3.2  Path Dependence 

 

A abordagem neoinstitucional é uma vertente da Nova Sociologia Econômica 

(NSE) que discute como as relações sociais influenciam o comportamento dos 

atores e das instituições no mercado em que estão inseridos, buscando a 

compreensão quanto aos interesses destes atores econômicos em articulação com 

a estrutura social que os cerca, pois os mesmos agem conforme as limitações 

impostas por relações que estabelecem com demais atores ou organizações. Neste 

sentido, o neoinstitucionalismo possui três vertentes: o institucionalismo histórico 

(path dependence), o sociológico (ou organizacional) e o da escolha racional 

(SACOMANO NETO e TRUZZI, 2007), sendo a primeira a principal referência do 

presente trabalho. Ainda segundo os autores, esta teoria afirma que os agentes 

econômicos dependem de limitações políticas, cognitivas, culturais e estruturais 

impostas por suas relações com outras organizações e instituições. 

De acordo com Sousa (2011, p.27), “o marco institucional estabelecido pelo 

conjunto de instituições formais e informais conduz a sociedade em um curso de tal 

forma que o passado molda o futuro”. Essa condição é chamada de path 

dependence” e tal fato se dá, pois as instituições constituem uma estrutura de 

incentivos sociais e econômicos que proporcionam aprendizagem aos atores 

relacionados a ela, modelando-os cognitivamente e influenciando  decisões, que por 

sua vez, visam soluções no curto prazo quanto à maximização de benefícios e 

interesses destes atores, levando-as a fazer escolhas que com o passar do tempo 

representam uma trajetória institucional. 

Segundo Arthur (1990), as forças econômicas tendem a seguir determinada 

trajetória, e alterá-la se torna algo difícil, independente das vantagens que outras 

trajetórias ofereçam. Talvez este seja o motivo de algumas empresas manterem 

suas ações independentemente da melhoria de resultados que uma ação alternativa 

possa gerar. Neste sentido, tem-se que o estado futuro de um sistema, está ligado a 

escolhas feitas no presente, uma visão que leva em consideração o path 

dependence e a existência de uma sensibilidade às condições vivenciadas 

inicialmente. Dessa forma, o path dependence torna o futuro do sistema econômico 

dependente de decisões desconexas dos agentes produtivos, sendo as instituições 
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defrontadas a unir tais decisões de forma coordenada, coerente (MOREIRA e 

HERSCOVICI, 2006). 

 Neste contexto, podem ser gerados processos históricos irreversíveis, 

interferindo diretamente nos resultados que serão alcançados. Os novos caminhos a 

serem seguidos não surgem do vácuo, dependem de estruturas preestabelecidas e 

do trajeto da tecnologia, institucional e industrial, e a partir destes pode-se criar um 

potencial de desenvolvimento econômico (MARTIN e SIMMIE, 2008). Percebe-se 

portanto, que a irreversibilidade pode existir, mas que permite ainda a identificação 

de fatores que permitem mudanças posteriores.  

O path dependence pode ser entendido ainda como um fenômeno que 

ocorre sempre que um sistema apresentar resultados ligados a condições iniciais, 

porém estes resultados em dado momento, dependerão de escolhas feitas em 

momentos intermediários entre a condição inicial e o resultado observado. Assim 

poderá se afirmar que o resultado ocorreu graças a uma decisão ou escolha prévia 

que ao se reforçarem, originaram o desenvolvimento de eventos futuros (HOFF, 

2011).    

A autora considera abordagens anteriores4 para propor uma estrutura 

analítica para o estudo do path dependence em que considera, dentre outros pontos, 

as características das teorias evolucionárias que objetivam explicar o movimento de 

algo ao longo do tempo, associadas à perspectiva analítica dessa teoria, para a qual 

a preocupação são processos de longo prazo e mudanças progressivas; a 

perspectiva de que modelos path-dependence dependem de uma sequência de 

eventos históricos em que escolhas técnicas são fundamentais, estando os 

resultados diretamente ligados a sua história; a existência da formação de 

instituições e estruturas, a partir de escolhas feitas ao longo do processo histórico e 

o a presença de elementos determinantes do percurso, que auxiliam a condicionar a 

trajetória seguida; a utilização de argumentos contrafactuais que ponderem se as 

escolhas são ou não críticas para a trajetória; elementos conjunturais de onde os 

fenômenos ocorrem que possibilitem a observação da trajetória e as mudanças que 

a mesma pode sofrer com o tempo; a percepção de sequencias autorreforçantes e 

reativas durante o processo, advindas dos feedbacks observados; a dequação do 

                                                           
4 4 Dosi e Nelson (1994), Winter (1982), Ruttan (1996; 1997), David (1998), Scott (2001), Mahoney 

(2000; 2001), Geels (2002;2004), Dosi (1997), Puffert (2001), Aóstegui (2006); Goldstone (1998), 
Greener (2005) e Torfing (1999). 
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método de pesquisa, principalmente a qualitativa, para observar os fenômenos path-

dependents; a observação das condições iniciais do processo, leis gerais que o 

orientam e demais variáveis que possam influenciá-lo para que se possa determinar 

a melhor forma de explicar o fenômeno observado; entre outros. 

A partir destes pontos, a autora traça os passos para se realizar o estudo de 

um fenômeno path dependent através de técnicas qualitativas de pesquisa histórica 

com observação documental e pesquisa oral. O passo a passo do modelo proposto 

deve incluir: 

a) Trajetória histórica do fato observado;   

b) Identificação das condições antecedentes, leis gerais e outros elementos 

da conjuntura existente no ambiente de inserção do fato;  

c) Identificação dos momentos críticos ao longo da trajetória, que levam a 

escolhas que fazem emergir uma trajetória dependente;  

d) Teste dos momentos de escolha, utilizando-se a análise contrafactual; 

e)  Observação, a partir das escolhas, da formação de elementos 

institucionais e estruturais que contribuam para o condicionamento da 

trajetória;  

f) Identificação das sequências reativas oriundas da escolha e da formação 

dos elementos institucionais e estruturais que servem de feedback, 

realizando então; 

g) Descrição dos resultados finais observados a partir da solução dos 

conflitos surgidos na fase das sequências reativas (HOFF, 2011, p.18) 

 

Tal modelo exposto conforme a figura 1: 
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Figura 1: Estrutura analítica para o estudo de fenômenos path-dependents 
Fonte: Hoff (2011) 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa classifica-se como pesquisa exploratória, qualitativa, 

baseada no discurso de atores da região sul fluminense. A pesquisa exploratória 

objetiva maior familiaridade com o problema, visando torná-lo explícito ou visando a 

construção de hipóteses (GIL, 1999). Possui finalidade descritiva, pois descreve 

características de dado fenômeno, estabelecendo relações entre variáveis.   

 O problema é abordado de forma qualitativa tendo o ambiente natural como 

fonte direta da coleta de dados e o pesquisador como um instrumento-chave 

(MORESI, 2003). Neste caso, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com o 

empresário selecionado e sua análise em relação ao referencial levantado, bem 

como a pesquisa de campo, que possibilita a melhor compreensão das ações 

realizadas pela empresa. A pesquisa qualitativa trabalha com comparações, 

descrições e interpretações. 

O subtipo da pesquisa em um primeiro momento caracteriza-se como 

pesquisa bibliográfica, em que são utilizadas as contribuições de diversos autores 

acerca dos assuntos abordados e que foram obtidas a partir da consulta a livros, 

periódicos, artigos, revistas, entre outros. 

 No segundo momento, adotou-se a abordagem do estudo de caso, que para 

Yin (2001), é um tipo de pesquisa empírica que visa compreender fenômenos 

sociais, cujos limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos, 

quando há menos pontos de dados que variáveis de interesse, quando está baseado 

em diversas fontes de evidências, bem como quando já existem proposições 

teóricas suficientes para conduzir a coleta e análise de dados. 

O trabalho apresentará o caso de uma pequena empresa do Pólo Metal 

Mecânico (PMM), que possui projeto de inovação com a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), visando analisar suas estratégias, 

sua articulação com atores (em especial, com a universidade), verificando como se 

dá sua inserção no campo.  

Para alcançarmos os resultados do presente trabalho, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com um professor universitário da Escola de 

Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR) da Universidade 
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Federal Fluminense, que falou sobre um colega de academia (in memorian), e com 

um pequeno empresário do PMM, proprietário da empresa em análise. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base nessa estrutura, serão apresentados os cenários ocorridos na 

região Sul Fluminense, bem como os resultados obtidos a partir de entrevistas 

realizadas com dois atores desta região a fim de se responder ao questionamento 

inicial do presente estudo. Os resultados estarão desdobrados conforme a estrutura 

analítica sugerida por Hoff (2011). 

As entrevistas proporcionaram a identificação das características e ações de 

um professor enquanto ator do campo analisado, aspectos relacionados à sua 

formação, carreira e interação com um empresário local, além das características de 

um empresário inserido no pólo analisado e com atitudes empreendedoras 

relevantes ao campo (relação com entidades empresariais, instituição de ensino, 

participação em eventos, projetos de inovação, entre outras).  

Em relação ao segundo ator abordado, um pequeno empresário local, foram 

abordadas questões como: perfil da mão de obra, terceirização, parcerias, postura 

frente às grandes empresas, atividades relacionadas às entidades empresariais e 

relação com o poder público, por serem fatores relevantes à formação do campo, 

bem como à manutenção de PMEs, além proporcionar a identificação de 

características relacionadas à teoria apresentada. Tais questões serão observadas 

nas subseções posteriores. 

Observou-se a inexistência de parceria no sentido de cooperação em 

relação às grandes empresas com vistas ao desenvolvimento regional. Foi relatada 

a importância das mesmas para o negócio e para o desenvolvimento econômico 

local, todavia uma discordância de que possa existir um relacionamento melhor com 

as PMEs da região, em detrimento de outras. E ainda, não foi identificada 

aproximação com poder público, pelo contrário, relatou-se insatisfação em relação a 

este para com as empresas. 
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5.1 Estratégias de inovação tecnológica adotadas pela empresa  

 

A maneira como a empresa se posiciona diante da estrutura econômica na 

qual se insere, demonstra um perfil capaz de perceber os benefícios que a inovação 

tecnológica possa trazer frente aos concorrentes. 

A relação do gestor com instituições como SEBRAE, Câmara dos Dirigentes 

Lojistas (CDL), FAPERJ e a Universidade Federal Fluminense (UFF), e a atuação do 

fundador da empresa como um dos diretores da ACIAP – VR o aproxima e 

possibilita uma visão mais holística do PMM. 

A relação com a universidade foi fator chave para o desenvolvimento de 

projetos de inovação, advindos de uma proposta inicial realizada por um docente da 

Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR), e 

também ex engenheiro CSN, que ao entrar para a carreira acadêmica, viu na 

elaboração de projetos apoiados pela FAPERJ, uma forma de aproximação com as 

pequenas empresas e a promoção da inovação na região. 

Essa parceria da empresa com o professor deu origem a um projeto de 

inovação tecnológica FAPERJ, que envolveu outras empresas parceiras e visou a 

recuperação de materiais refratários advindos da CSN. A estratégia da empresa de 

se unir à universidade e realizar pesquisas através deste projeto garantiu alguns 

benefícios à empresa, como a aproximação de parceiras, inclusive multinacionais. 

Além da parceria, produtos objetos de estudo relacionados ao projeto foram levados 

para fora do país, aumentando o reconhecimento da empresa, reforçando uma boa 

posição no mercado frente à concorrência, mas talvez uma das maiores 

contribuições para sua estratégia de inovação tecnológica, tenha sido o mini 

laboratório adquirido a partir do projeto FAPERJ realizado e que possibilitou a 

realização de processos até então realizados externamente. 

O projeto ligado à instituição de ensino, fez com que o empresário tivesse 

mais interesse por projetos de inovação, o que o levou a buscá-los através de uma 

iniciativa própria, conquistando aprovação posterior em outros projetos que 

permitiram a ampliação do negócio, proporcionando outras aquisições de 

equipamentos com maiores tecnologias para seus processos. 
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5.2 Trajetória do PMM : momentos críticos para a formação da dependência de 

trajetória 

 

Com localização estratégica, no eixo econômico Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo, precisamente no Médio Paraíba Fluminense, a região Sul 

Fluminense possui perfil econômico predominantemente industrial, mas que teve 

seu crescimento ancorado na cultura do café até o início do século XIX.  

O eixo econômico foi um dos fatores motivadores para a instalação de 

grandes empresas na região, e a viabilização da relação econômica entre estes 

estados pôde ser reforçada a partir da inauguração da rodovia Presidente Dutra em 

1951, que permitiu o tráfego de veículos entre a então Capital Federal (Rio de 

Janeiro) e o pólo industrial de São Paulo em tempo reduzido, um fator determinante 

para as relações comerciais entre as cidades do eixo, superando obstáculos 

naturais, como por exemplo, os banhados da Baixada Fluminense. 

Uma das maiores influências industriais para o desenvolvimento da 

economia fluminense, foi sem dúvidas, a construção da CSN, erguida a partir de 

1941, e inaugurada em 1946. O projeto que originou a companhia teve início ainda 

na década de 1930, durante o Estado Novo, motivado pela necessidade de se 

estruturar uma indústria de base capaz de subsidiar a incipiente indústria nacional. 

No início do século XX, a atividade siderúrgica nacional realizava-se de forma 

amadora, basicamente se concentrando pelo interior do estado de Minas Gerais, e 

sendo responsável por uma produção irrisória de aço. Esse estado começou a 

assumir a dianteira da siderurgia nacional quando um alto-forno em Caeté no ano de 

1817 e uma forja em 1825 foram montados pelo engenheiro francês João 

Monlevade, em São Miguel de Piracicaba e no Vale do Rio Doce, respectivamente, 

onde posteriormente foi instalada a maior das usinas da Companhia Siderúrgica 

Belgo-Mineira. 

Até o final da década de 1930, o município de Barra Mansa, ocupava a 

condição de principal base de produção siderúrgica do estado do Rio de Janeiro, 

tendo Volta Redonda mantendo-se vinculada a ele durante décadas como 8ª distrito. 

A implantação da usina, na década de 1940 transformou o cenário de um 

distrito onde a pecuária era a atividade econômica central, proporcionando seu 
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desenvolvimento, mobilizando a política em prol de sua autonomia e a construção de 

uma cidade operária planejada e estratificada. Um evento novo para o país que 

reconheceu a primazia da usina à área urbana e deu um pontapé inicial para o 

desenvolvimento de Volta Redonda de modo independente e do Sul Fluminense de 

maneira integrada. 

A Companhia foi a sexta siderúrgica impactada pelo Programa Nacional de 

Desestatização (PND), conduzido a princípio durante o governo de Fernando 

Affonso Collor de Mello no início da década de 1990, sendo oficialmente privatizada 

no início do mês de abril de 1993.  

A privatização da Companhia traz consigo o início de um novo ciclo de 

discussões sobre o desenvolvimento local, muitas baseadas na cooperação entre os 

atores locais como saída para dilemas coletivos impostos pela globalização e pela 

postura racional assumida pelas empresas desde 1993.  

O período que se seguiu pós a privatização da CSN, foi marcado por um 

cenário de desemprego, disputa política, crise sindical, estreitamento da relação 

entre comunidade e prefeitura e distanciamento desta em relação à Companhia. As 

alterações ocorridas nessas relações, especialmente nessa relação comunidade- 

Prefeitura-CSN vem sendo centrais para a compreensão do desenvolvimento local 

em diversos estudos. 

Durante os anos de 1990, tornou-se nítida a crise instalada na cidade de 

Volta Redonda por conta da privatização da CSN, das transformações no 

sindicalismo brasileiro, do neoliberalismo e da reestruturação produtiva, o que levou 

à possibilidade de uma nova postura por parte das entidades locais e do poder 

público, a fim de se estabelecerem estratégias em resposta aos efeitos nocivos e 

degradantes ocasionados pela globalização.  

A cidade, em particular, passou a vislumbrar novos mecanismos de 

governança mediante a crescente articulação e coordenação entre atores sociais, 

políticos e produtivos, passando a se reconsiderar a grande dependência com a 

Companhia instituída na origem do seu desenvolvimento e que influenciou o 

desenvolvimento da região como um todo. Volta Redonda foi capaz de criar novas 

situações e experiência envolvendo todos os atores responsáveis pelo desempenho 

econômico, amadurecendo com a intensa atividade sindical e popular da década 

1970 à década de 1990. 
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Mas o fato é que a hegemonia conquistada pela CSN lhe permitiu além de 

dominar o governo local, constituir uma nova municipalidade, a despeito dos 

interesses de proprietários de terra locais ligados à discussão sobre a emancipação.  

Durante a fase em que permaneceu sob a condição de Área de Segurança Nacional, 

observou-se facilmente a grande influência da Companhia na vida política com 

indicação de funcionários ao cargo de e com a elaboração de um plano diretor, o 

primeiro a ser criado e o qual apenas considerou suas necessidades de 

crescimento, ignorando o seu entorno, parte dele crescendo às margens da atuação 

até mesmo do poder público. Além disso, o controle pela Companhia se deu a partir 

da regulação da ação sindical e da vida social de funcionários em clubes e 

atividades recreativas, na formação do operário-padrão e na construção da chamada 

“família siderúrgica”. 

Passando-se mais precisamente, dos anos 1970 para os anos 1980, uma 

nova conjuntura começou a ser observada, enrijecendo o associativismo na cidade 

de Volta Redonda, os grupos, associações e movimentos sociais começaram a se 

articular de maneira mais independente em relação à siderúrgica, levando-a a perda 

gradativa do controle sindical, recuperado posteriormente nos anos 1990, além de 

deixar de possuir o poder de orientar sem questionamentos o desenvolvimento da 

cidade.  

O grande envolvimento de movimentos políticos e sociais aliado à formação 

de um contingente operário expressivo, advindo com a chegada das montadoras 

automobilísticas em Resende e Porto Real, e ainda, o envolvimento de entidades 

empresariais e produtivas, como as Associações Comerciais, Industriais e 

Agropastoris (ACIAPs), o SEBRAE e o Sindicato das Indústrias do Médio Paraíba 

Fluminense (MetalSul) indicaria ao menos um esforço, na região Sul Fluminense,  

para buscar novas alternativas de cooperação entre novos e antigos atores do 

desenvolvimento local.  

De maneira geral, o panorama observado no Médio Paraíba Fluminense 

durante a década de 1990, não foi dos mais favoráveis. Volta Redonda, como centro 

da economia regional, teve grandes dificuldades em relação ao desemprego gerado 

pela Companhia, tendo efeitos rapidamente identificados em outras esferas 

econômicas levando a um cenário de falência e ameaças econômicas que se 

estendeu a municípios vizinhos, como Pinheiral e Barra Mansa, que tiveram milhares 

de moradores demitidos pela Companhia e empregados em diversas atividades em 
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Volta Redonda, situação que se mantém nos dias de hoje. Assim a falência de uma 

cidade significou a falência de toda uma região ancorada por ela. 

A partir deste histórico de dependência, que trouxe grandes vertigens ao 

desenvolvimento econômico regional, Volta Redonda, em conjunto com municípios 

vizinhos, vem aprofundando gradativamente as discussões acerca da criação de 

uma nova institucionalidade regional.  

O enfrentamento das heranças negativas da privatização passou a contar 

com uma aproximação entre diversos segmentos e setores sociais da cidade e da 

região, mas apesar de um crescimento observado em outros setores da sua 

economia na presente década, especialmente na saúde e educação,Volta Redonda 

permanece em seu posto de cidade predominantemente  industrial e continua 

altamente dependente da atividade siderúrgica da CSN, principalmente, devido a 

grande contribuição fiscal e ao seu peso no valor total do PIB municipal, acarretando 

a contínua dependência do pólo econômico regional a uma grande empresa.  

Os estágios de expansão advindos ao longo das décadas com a instalação 

da Companhia favoreceram ainda, a criação de novas empresas, e ao menos desde 

1975, diversas surgiram e ainda surgem interessadas nos serviços necessários à 

expansão e na oferta de produtos e serviços de manutenção para a usina, sendo a  

maioria de pequeno e médio porte e por ex empregados da Companhia, que 

perderam seus postos em decorrência do processo de privatização e se viram 

obrigados a buscar novos caminhos no quais usufruíssem da melhor maneira de 

suas experiências profissionais e suas qualificações. 

Outro fator chave para que os episódios ocorridos ao longo da criação do 

PMM  

Um acontecimento que poderia reduzir a dependência da região em relação 

à CSN foi a instalação das montadoras Volkswagen (VW), em 1996 e PSA Peugeot 

Citröen em 2001 em Porto Real – RJ, todavia a indústria automotiva não foi alvo de 

investidas das pequenas e médias empresas surgidas no período pós privatização 

da Companhia, pois os empresários apostaram em seus conhecimentos adquiridos 

durante os anos de trabalho na mesma, estando a indústria automobilística fora de 

suas especialidades. Portanto, embora seja um fator que poderia mudar a trajetória 

econômica regional, não recebe grande relevância ao se considerar que não há 

pequenas empresas produzindo para esta indústria, o que faz com que a vinda 
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destas empresas não tenha sido motivo de mudanças para a configuração existente 

no PMM.  

Assim, o que ocorre no presente esta em contato permanente com o 

passado, levando Volta Redonda e seu entorno a uma perspectiva de “path 

dependence”, conforme leitura apresentada, uma vez que sua construção baseia-se 

em condições específicas acumuladas e relações sociais conflituosas instituídas no 

momento de sua implantação.  

 

5.3 Escolhas feitas pelos atores ligados à empresa e sua relação com a 

dependência de trajetória 

 

A ligação que o gestor possuía com a CSN e tudo que ele absorveu durante 

os anos de Companhia foi fator crucial para que um perfil de produção fosse 

moldado em sua empresa. 

A empresa analisada surgiu do arrendamento de uma pequena empresa em 

estado de falência, na qual um ex engenheiro da CSN trabalhou após sair da 

Companhia durante seu processo de privatização. Nesta empresa era realizado o 

processamento de material refratário advindo das siderúrgicas e sobre os quais o 

então arrendador possuía domínio, graças à sua experiência anterior. O engenheiro 

fez o arrendamento por dois anos e ampliou a empresa em termos de estrutura e 

equipamentos, até que se chegou a atual empresa que vem atuando no ramo 

siderúrgico a doze anos.  

O fornecimento do material utilizado nos processos da empresa é realizado 

diretamente com as usinas da região Sul Fluminense ou através de empresas de 

desmonte que atuam dentro destas usinas. Cerca de 70% do faturamento da 

empresa advém de um produto feito por ela chamado Revitape que é seu carro-

chefe, porém não é patente, existindo outras prestadoras desse material, 

aumentando a disputa no mercado. 

As escolhas feitas pelo empresário em relação à empresa, em termos de 

pacerias, fornecedores, produtos e processos, bem como em relação ao material a 

ser utilizado em sua produção e a forma como se capta este material, ficam 

nitidamente condicionadas à sua experiência anterior e a forma como ele atuava 

neste setor enquanto empregado da Companhia, considerando-se o fato de que 

suas ações se repetem devido à segurança que ele possui de que agindo no 
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presente como agia no passado obterá maior garantia de sucesso nos negócios, 

considerando a alteração de postura frente aos negócios, algo arriscado demais 

para ser tentado, remetendo-o a uma dependência de trajetória, marcada por suas 

iniciativas ou falta delas, e pela estrutura na qual está inserido. 

Tal percepção torna-se clara ao se analisar que: 

 A empresa possui mão de obra desqualificada justificada pelo ramo de 

atuação que não exige conhecimentos rebuscados, logo o empresário 

não vê necessidade de investimentos neste sentido, não elaborando 

uma política de incentivo à qualificação. O path dependence é 

identificado no fato de que mantendo a estrutura da mão de obra 

como está e sempre foi, o empresário continua obtendo retornos 

crescentes, logo não acredita que qualificando seus empregados 

possa agregar mais valor à empresa  

 A terceirização ocorre na empresa, todavia visa a formalização de um 

vínculo empregatício mais barato e que atenda as necessidades 

momentâneas, bem como o controle de serviços que os funcionários 

comuns não conseguem realizar, especialmente o setor de 

manutenção.  

 As parcerias são formadas com a de cumprir prazos contratuais. Não 

existindo parceria no sentido de cooperação, de ajuda mútua para se 

manter e garantir a manutenção das demais empresas no pólo 

visando o desenvolvimento regional. 

A postura do empresário demonstra uma manutenção de posturas 

observadas ao longo da construção econômica do PMM e que é reforçada quando o 

empresário admite a importância das grandes empresas para seu negócio e para o 

desenvolvimento local, afirmando que a relação com as mesmas garante a 

existência de sua empresa, apesar de não possuírem relação de 

parceria/cooperação.  

A relação com o poder público, como reforçado em outras pesquisas acerca 

do tema, continua sendo inexistente, fato ao longo da história econômica do PMM, 

em que se observa a influência das grandes empresas também sobre as ações do 

poder público.  
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5.4 Discussão 

 

A partir da avaliação dos pontos observados na empresa (relação com as 

grandes empresas da região; competição e cooperação; parcerias; o papel das 

entidades empresariais; perfil da mão-de-obra e relação com o governo) e do 

histórico de desenvolvimento do PMM, observa-se que, de modo geral, o empresário 

adota um padrão estratégico considerado híbrido, com ações inovadoras e 

tradicionais e que variam conforme as necessidades surgidas no pólo e conforme as 

necessidades específicas de seu setor. 

A mão de obra desqualificada e sem programas de incentivos nesse sentido, 

pode ser explicada e entendida separadamente dos demais pontos, haja vista, que 

se considera razoável a justificativa de que o processo realizado pela empresa, não 

exige grandes conhecimentos técnicos. 

Todavia, a terceirização como forma de economizar e realizar trabalhos 

esporádicos, a ausência de parceria e cooperação, a insatisfação e distância em 

relação ao poder público e, principalmente, a consideração de que as grandes 

empresas são essenciais para a sobrevivência da empresa, são os pontos que 

demonstram uma manutenção de atitudes e pensamentos passados que 

acompanharam a trajetória da empresa e seu gestor, sendo influenciados por suas 

experiências ao longo da vida profissional. 

Ainda assim, existe uma visível iniciativa do empresário, analisada pela 

relação com a universidade e o envolvimento com projetos de inovação, que 

identifica uma tendência de afastamento da postura tradicional e presa às ações das 

grandes empresas da região e da estrutura do PMM criado entorno das mesmas. 

Essa tendência é reforçada também pelo envolvimento do empresário com 

entidades empresariais como Metalsul, FAPERJ, SEBRAE e ACIAP-VR, pois ele 

considera as iniciativas destas entidades, algo relevante ao desenvolvimento de sua 

empresa e da região como um todo.  

Embora a priori tenha sido identificada uma postura favorável a mudanças 

no comportamento tradicional do gestor, a partir do envolvimento principalmente 

com instituições de apoio, de fomento e a universidade, ainda existe uma estrutura 
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econômica do PMM, marcada pela influência das grandes empresas e da baixa 

qualificação da mão de obra, que vão além da capacidade de intervenção do 

empresário, não dependendo apenas dos recursos dos quais dispõe, mas de sua 

relação direta com os demais atores e a maneira como estão organizados. Neste 

sentido, a atuação da empresa fica então condicionada a uma relação inovação x 

path dependence, tendo em vista os pontos analisados. 

 

Quadro 1: Postura Inovadora x Postura Tradicional 

Postura Inovadora Postura Tradicional 

Projetos de inovação (FAPERJ); 
 
Parceria com a universidade; 
 
Participação nas atividades das entidades 
empresariais; 

Perfil da mão de obra de baixa qualificação; 
 
Parcerias com outras empresas visando apenas 
retornos financeiros; 
 
Dependência das grandes empresas; 
 
Insatisfação e distanciamento do poder público; 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Guimarães (2011) 
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6 CONCLUSÃO  

 

O processo de preparação deste trabalho possibilitou uma aproximação com 

o PMM Sul Fluminense, em particular com uma pequena empresa do município de 

Volta Redonda.  Tal aproximação visou identificar a percepção de um pequeno 

empresário frente ao campo em que atua e aos recursos disponíveis no mesmo. 

Houve muita dificuldade em contatar o empresário, o que justifica a limitação do 

trabalho quanto aos resultados apresentados, estando estes embasados em apenas 

uma de três entrevistas previstas. 

Como mencionado anteriormente, a despeito da adoção de estratégias de 

inovação tecnológica por parte da empresa estudada, este trabalho procura 

identificar os elementos mais gerais do seu campo de atuação e o papel destes 

elementos no reforço de processos de dependência de trajetória. 

Embora a priori tenha sido identificada uma postura favorável a mudanças a 

partir do envolvimento principalmente com instituições de apoio, de fomento e a 

universidade, gerando notável inovação tecnológica, ainda existe uma estrutura 

econômica do PMM, marcada pela influência das grandes empresas e da baixa 

qualificação da mão de obra, que vão além da capacidade de intervenção do 

empresário, não dependendo apenas dos recursos dos quais dispõe, mas de sua 

relação direta com os demais atores e a maneira como estão organizados.  

Caso o exemplo apresentado reflita em alguma medida o campo das PMEs 

da região, pode-se concluir que os micro e pequenos empresários começam a 

perceber a importância da interação com instituições de apoio e fomento para a 

promoção de inovação, e a influência da universidade é essencial neste processo. 

Como medida indutora ao desenvolvimento regional, destaca-se a busca por novos 

segmentos de atividades, menos baseadas em bens primários e mais em atividades 

intensivas em conhecimento. 

 Para o desenvolvimento de novos trabalhos, sugere-se realizar pesquisas 

com instituições de ensino para levantar o nível de envolvimento destas com o 

empresariado local, além de explorar mais o perfil destes empresários e avaliar os 

projetos desenvolvidos pelas instituições de apoio, fazendo uma relação destes 

projetos com os recursos observados, verificando se estão sendo difundidos 
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adequadamente no meio empresarial. Nesta análise, cabe observar ainda, a relação 

do empresariado com o governo local, caracterizada como fraca ou inexistente, a fim 

de identificar possíveis políticas de aproximação. 
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ANEXOS 

 
1 - Roteiro utilizado nas entrevistas 

 

Empresa (opcional/ não precisa se identificar): 
Setor de atuação: 
Serviços prestados/para quem presta: 
Fornecedores: 
Clientes: 
Nº de empregados: 
História da empresa (como surgiu a idéia de criá-la, por que, etc.): 
 
1) Qual é o nível de escolaridade dos funcionários (médio, técnico, 

superior...)? Existe algum tipo de incentivo para que eles aprimorem sua 
qualificação profissional? 
 

2) A empresa possui terceirizada (mesmo que seja apenas uma faxineira que 
vá duas vezes por semana)? Se sim, em que área? Por quê? 
 

3) A empresa possui parcerias? Em que medida você considera esta parceria 
importante para o seu negócio? 
 

4) Que relação sua empresa mantém com as grandes empresas da região 
como White Martins, Votorantim e CSN? Elas são importantes para o seu 
negócio? Há espaço para negociação com estas empresas? Elas podem 
ser consideradas parceiras ou atrapalham o desenvolvimento dos seus 
projetos?  

 

 
5) O que essas grandes empresas representam para o seu negócio? E para a 

região Sul Fluminense?  
 
6) Como é a concorrência na área de atuação da sua empresa? Em nível 

regional? Em nível nacional?  
 

7) Há entidades empresariais no setor que você atua (ex. Metalsul, Firjan)? 
Quais?  

 

8) Você conhece as atividades destas entidades (feiras, palestras, encontros)? 
Você costuma participar? Se sim, qual a sua avaliação sobre essas? 
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9) Já participou/participa de algum evento desse tipo em outro estado ou país?  
 

10) Já foi para outra região do país ou para outros países para alguma 
experiência ou aprimoramento profissional? Através de iniciativa própria, da 
empresa ou ambos? A empresa proporciona esse tipo de oportunidade aos 
funcionários? 

 

11)  Com que freqüência costuma acessar meios de comunicação (jornais, 
revistas, internet), para manter-se atualizado nos negócios? Considera que 
esses meios podem agregar valor aos processos da empresa? Como? 

 
12) Qual a sua visão sobre o poder público (governo, prefeitura)? Qual o papel 

dele no desenvolvimento da região?  
 

13) Existe parceria entre as pequenas e micro-empresas? Se sim, com quais? 
E com as grandes? 

 
14) Quais as suas perspectivas para o desenvolvimento dessa região? 

 

15)  Você já se deparou com a necessidade de realizar alguma(s) mudança(s) 
na sua empresa visando se adequar ao ambiente de negócios da região Sul 
Fluminense, nos últimos anos? Você considera que serão necessárias para 
os próximos anos? Se sim, que tipo de mudanças? 

 

16)  Você considera que sua empresa pode colaborar para o desenvolvimento 
da região? Se sim, de que forma? 
 

17) Você acha que o pólo metal mecânico oferece oportunidades para as micro 
e pequenas empresas crescerem?  

 

 
 

 

 

 
 
 


