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RESUMO

A presente monografia procura descrever a conjuntura e o contexto de criação da Secretaria

de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda., destacando sua atuação na

formulação de políticas públicas orientadas para a recuperação econômica do município e

para o desenvolvimento da região do Médio Paraíba Fluminense em geral. Para tanto, foram

analisadas as parcerias existentes entre a secretaria e as instituições locais articuladoras de

políticas de fomento ao crescimento econômico, bem como as alternativas implantadas para

superar a crise instaurada no pós-privatização~

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Pós-privatização, Volta Redonda, Parcerias.
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ABSTRACT

The ongoing paper work has as a main goal to deseribe the eontext to ereate the tourism and

economical secretary of Volta Redonda, High lighting the aetuation on ereating publie policy

to develop the city economy and to develop the Médio Paraíba Fluminense river region in

general. To aetive that goal they analyzed seeretary' s partners on that area to gathering same

local institutions that provide substructure for the economie development, and also some

alternatives to adjust the economieal crises on the pos privatization time.

Keywords: Regional Development, Pos-Privatization, Volta Redonda, Partnerships~
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1 INTRODUÇÃO

o objetivo deste trabalho é descrever a conjuntura e o contexto de criação da Secretaria

de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Volta Redonda, destacando a sua

atuação na formulação de políticas orientadas para o desenvolvimento econômico local e

regional. Serão analisados, também, os esforços e as estratégias de revitalização econômica

em Volta Redonda, propostas pelo poder público e por iniciativas privadas.

Parte da região do Médio Paraíba Fluminense e estrategicamente localizada no

principal corredor industrial do país, Volta Redonda é conhecida por sediar a Companhia

Siderúrgica Nacional (CSN). Fundada em 1941, a Companhia praticamente mudou o perfil

econômico de uma região tradicionalmente associada ao café, ajudando a configurar outro

padrão de desenvolvimento, hoje apoiado na indústria metal-mecânica. Tendo sua trajetória

reconstituída por diversos trabalhos (pereira, 2007; Athayde, 2005; Lima Netto, 1993) a CSN

foi privatizada em 1993, dando início a uma profunda reestruturação na economia da região, o

que exigiu a participação mais direta de agentes municipais na elaboração de políticas de

desenvolvimento regional a fim de minimizar os impactos negativos desse processo

(especialmente os aumentos dos índices de desemprego) e, por outro lado, buscando integrar

políticas públicas para a atração de novos investimento e a melhoria de infraestrutura em
,

âmbito local e regional. E nesse cenário que surgem algumas iniciativas institucionais de

promoção do desenvolvimento.

Com base nessa nova dinâmica estabelecida, assumimos a tarefa de analisar a

conjuntura econômica na qual surge a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e

Turismo; apontar as ações existentes para o desenvolvimento econômico da região e os

impasses encontrados para sua realização; e identificar a existência de parcerias entre governo

municipal e instituições privadas para o desenvolvimento local, especialmente o Sindicato das

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Automotivas, de Informática e de Material Eletro-

Eletrônico do Médio Paraíba e Sul Fluminense (Metal Sul), entidade patronal de porte

representativo do setor industrial da região orientada à promoção do desenvolvimento da

cadeia produtiva do setor metal-mecânico da região. Alterações produzidas pelo

estabelecimento de uma nova estrutura produtiva e os reflexos da própria conjuntura

econômica da década de 1990 no Brasil e na região, em especial, nos orientaram a tentar

responder a que demandas a secretaria vem procurando atender, quais ações de articulação

vem se propondo a efetivar e os entraves encontrados para sua realização.
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Sustentamos as hipóteses de que a secretaria surge como resposta à crise estabelecida

no município no período do pós-privatização com o propósito de se tomar um agente capaz de

atuar na atração de novos investimentos acompanhados, naturalmente, de uma maior geração

de emprego e renda no município. Também defendemos haver uma inaptidão dos

representantes municipais em participar coletivamente da implementação de políticas para o

desenvolvimento regional e que, apesar de os atores políticos e sociais buscarem alternativas

frente ao poder da Companhia Siderúrgica Nacional, ainda há uma grande dependência em

tomo dos setores metalúrgicos e siderúrgicos, em especial da própria CSN, o que vem

dificultando o lançamento de estratégias mais autônomas por parte do poder público

municipaL

A origem do trabalho remete ao curso de graduação em Administração, quando

participamos da primeira oficina de "Sociologia Econômica e Pesquisa em Administração",

durante o Congresso de Administração da UFF (CADUFF). A oficina tinha por objetivo

apresentar um debate acerca da interação entre os agentes sociais na construção de redes

sociopolíticas para a articulação de políticas de fomento ao desenvolvimento econômico,

discussão que acabou nos interessando naquele momento. Outro importante elemento

motivador para a escolha do tema foi a leitura do recente trabalho sobre práticas de

cooperação e estratégias de desenvolvimento no campo das pequenas e médias empresas da

região elaborado por Paula (2009) e responsável por evidenciar a necessidade de se explorar o

papel do governo municipal no desenvolvimento local, visto que os empresários de Volta

Redonda classificam como distante ou quase inexistente a relação entre as empresas e o

governo. Isso nos fez reconhecer a importância de analisar a atuação desse mesmo governo,

especialmente através da Secretaria de Desenvolvimento, na formulação de ações para o

conjunto do município.

No que se refere às referências teóricas utilizadas para compor este trabalho,

recorremos a autores os quais trabalham sob a perspectiva do desenvolvimento da região do

Médio Paraíba Fluminense, como Ramalho (2007), Santos (2007), Lima (2010) e Coelho

(2000). Esses autores, em geral, têm como preocupação discutir a participação de atores locais

em estratégias de desenvolvimento e apresentam as mudanças incorridas na região a partir da

reestruturação produtiva. São complementados por outros, como Oliveira (2003), Amaral

(2001) e Leite (2003), os quais problematizam essa discussão acerca da reestruturação

produtiva elencada no país com mais intensidade a partir da década de 1990, consequência da

política neoliberal adotada pelo governo federal no período.
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Trabalhos recentes sobre a região mostram a necessidade de articulação dos atores

sociais, tais como agentes públicos e privados, associações e sindicatos para introduzir novas

práticas de desenvolvimento voltadas para o âmbito regional. Amaral (2001) e Santos (2007)

discutem as alterações e os impactos da reestruturação produtiva sobre o território e as ações

institucionais voltadas para o desenho e a implementação de estratégias de desenvolvimento

integrado da região. Da mesma forma, são diversos os estudos sobre diferentes localidades,

que têm contribuído para esse debate. Klink (2001), por exemplo, se baseou no ABC paulista

para descrever o processo intitulado novo regionalismo, onde regiões de identidade industrial

procuram aperfeiçoar novas atribuições no âmbito do desenvolvimento econômico, com

intuito de elaborar políticas que visam atrair novos investimentos, e consequentemente,

geração de emprego e renda, que, até então, eram dependentes de iniciativas federais. O

trabalho de Cocco et ai (2002), da mesma forma, se propõe a fazer uma aproximação entre a
experiência das políticas públicas para o desenvolvimento e os desafios para a realidade

brasileira e as políticas de desenvolvimento da Terceira Itália 1.

Por fim, nossa metodologia consistiu em uma pesquisa exploratória2 de natureza

qualitativa com um integrante do Executivo municipal, mais especificamente da secretaria;

um representante da Agência de Desenvolvimento do Médio Paraíba (ADEMP) e outro do

MetalSuL Também realizamos uma análise documental a partir de artigos já publicados sobre

o desenvolvimento da região em questão. Foram utilizados ainda artigos, jornais - impressos e

online - e folhetos abordando o tema estudado~ visando enfatizar o estudo descritivo e

confrontar com as teorias existentes sobre o assunto citado.

A pesquisa dividiu-se entre uma fase de levantamento bibliográfico e outra de

realização do trabalho de campo. Na primeira etapa, recuperamos referências teóricas sobre O

tema do "desenvolvimento regional" e sobre a história da cidade de Volta Redonda,

englobando o debate acerca da privatização da CSN e as conseqüências percebidas do
. , .processo no muruclplO.

A segunda fase, por sua vez, concentrou-se na realização da pesquisa de campo a

partir de entrevistas semi-estruturadas com Jessé de Holanda Cordeiro Júnior, atual secretário

de desenvolvimento econômico e turismo; Dinaldo Santa Rosa Oliveira, superintendente

lDurante as décadas de 1970 e 1980 algumas cidades italianas iniciaram um processo de desenvolvimento da
região, em um período de recessão econômica. Um dos aspectos do desenvolvimento econômico italiano nesse
período é o dualismo entre o norte e o sul da Itália. O norte é industrializado, com grandes empresas, enquanto a
o sul consiste em pequenas empresas, que absorveram o excesso de mão-de-obra dos setores mais avançados da
econOIll1a...,
~A pesquisa é exploratória porque proporciona maior familiaridade com o problema a fim de tomá-lo explícito
ou a construir hipóteses (Gil: 1999).
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Executivo da ADEMP, agência recém criada com o intuito promover a competitividade da

região do Médio Paraíba; e Ronaldo Alves, secretário executivo do MetalSul.

A discussão também foi dividida em duas partes. A primeira ocupada em fazer uma

reconstituição da história do município, partindo da sua criação até a privatização da

Companhia Siderúrgica Nacional, fato que deu origem à articulação entre atores políticos a

fim de retomar o crescimento econômico do município através de iniciativas públicas e

privadas.

Já a segunda parte descreve o atual contexto econômico e político do município bem

como as alternativas implantadas pela administração municipal para superar a crise instaurada

após a privatização. Ainda nessa segunda parte, são abordadas as novas formas de

desenvolvimento sugeridas pelas autoridades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

é feita uma descrição dos projetos atualmente desenvolvidos pela mesma e das parcerias

buscadas.
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2 HISTÓRICO DE VOLTA REDONDA

2.1 Volta Redonda: Origens de uma cidade industrial

Volta Redonda - cujo nome remete ao século XVIII, quando a região foi explorada

por garimpeiros que denominaram uma das curvas do Rio Paraíba do Sul de "Volta Redonda"

- está localizada no Médio Paraíba Fluminense e é conhecida por sediar a Companhia

Siderúrgica Nacional (CSN), em valor de mercado a maior entre as empresas siderúrgicas da

América, segundo ranking divulgado pela consultoria Economatica em 2009 (Época, 2010).

Desde sua criação, a CSN foi tutora da cidade, cabendo a ela responsabilidades como

planejamento e administração dos recursos municipais. A origem da Companhia remete à

transição de um modelo agro-exportador para outro industrial efetivada pelo governo

brasileiro a partir da década de 1930. Nesse contexto, o Estado assumiu o papel de gestor e

empreendedor do desenvolvimento e regulador da sociedade. Em 30 de janeiro de 1941, foi

aprovada a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e, uma vez definida sua criação, a

escolha para a instalação da usina recaiu sobre o estado do Rio de Janeiro, mais precisamente

sobre Santo Antônio da Volta Redonda, então 80 distrito do município de Barra Mansa. A

escolha da sede da Companhia Nacional ocorreu não somente por critérios de ordem técnica

(proximidade dos centros consumidores:; boa ligação com o porto do Rio de Janeiro:; água

doce abundante, disponibilidade de energia), econômica (baixo custo de frete, mão-de-obra) e

de segurança militar (área distante da costa) e fatores políticos. A escolha pelo Vale do

Paraíba Fluminense representava também uma forma de prestigiar o estado do Rio de Janeiro,

onde Ernani do Amaral Peixoto, genro do presidente Vargas, era interventor, além do fato de

que o relativo isolamento de Volta Redonda contribuiria para o projeto político-ideológico de

formação do "novo trabalhador" (pereira, 2007).

Volta Redonda nasceu de forma subordinada à Companhia. Visando um misto de

responsabilidade e controle, a cidade foi toda planejada e construída pela empresa. Além da

construção da usina e da infraestrutura diretamente necessária ao empreendimento (linha de

transmissão elétrica, linhas férreas etc.) o Estado foi responsável pela implantação da cidade e

pela manutenção de todos os seus serviços. Uma equipe de engenheiros e arquitetos ficou

responsável pelo projeto da cidade operária, cujo traço de inspiração modernista-racionalista

deu à topografia local uma representação hierárquica (Pereira, 2007).
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Foi prevista wna cidade linear, com desenho urbano simples e equilibrado, e fimções
principais bem setorizadas e articuladas. A área central, ocupada pelo centro
comercial, desenvolve-se paralelamente à usina, e concentra os diversos equipamentos
urbanos (creche!, hospital. ambulatório.. escola cinem~ clube~ restaurnnte para
operários, hotel para viajantes e praças!, além de serviços públicos como correio ..
policia~ bombeiros etc.): em tomo do centro comercial se colocam a usina, e de outro a
"Vila Santa Cecília" (bairro destinado aos técnicos e operários especializados)~ aos
fundos. o "Conforto" (bairro para operários não especializados) e, em frente, num
plano elevado" o bairro dos engenheiros [Laranjal e Bela Vista]. Esta disposição
pennite que os bairros residenciais tenham acesso rápido e direto ao centro e à usina.
(Souza3, 1992 apudPere~ 2007, p. 36\"

o velho povoado de Santo Antônio da Volta Redonda se expandiu sob o influxo

benéfico do grande empreendimento, transformando-se em uma grande cidade. Sua

população, que se resumia à insignificância de 2 mil habitantes, em 1940, não demorou muito

tempo para alcançar a casa dos 40 mil habitantes, em 1951 (Athayde, 2005). E, desde a

década de 1960, a cidade cresceu com a construção do Escritório Central (um prédio de 16

andares destinado à administração da CSN e próximo à entrada principal da usina), o Centro

de Pesquisa e o Arquivo da Companhia, erguido em local seria destinado à construção da

prefeitura da cidade4, conforme o plano original da arquitetura da cidade~

As características de uma cidade-empresa, onde a gestão da fábrica e do espaço

encontra-se concentrada nas mãos de um mesmo agente, proporcionou formas de ativismo,

como a criação do Sindicado dos Metalúrgicos, em 1964. A contraposição ao poder da usina

também foi alimentada pelos usuários dos bens públicos fornecidos pela CSN e demais

moradores que aspiravam aos mesmos. O fato de a Companhia ser responsável pela moradia

dos seus trabalhadores e pelos demais serviços públicos da cidade desenvolveu entre

trabalhadores e moradores uma cultura de reivindicação que tinha na CSN seu principal alvo,

fazendo a companhia perder o seu "monopólio" sobre a cidade e intensificando assim o

movimento emancipacionista político-administrativo de Volta Redonda. Uma articulação

entre comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais, e proprietários de terra, em

sua maioria organizadores do diretório municipal do Partido Democrático (PSD) e unidos em

tomo da Loja Maçônica Independência e Luz 11,dá origem à Sociedade dos Amigos de Volta

Redonda com o objetivo de reivindicar beneficios devidos ao distrito pela Prefeitura de Barra

3 Souza, C. V. C. de. Pelo espaço da cidade: aspectos da vida e do co'!flito urbano em Volta Redonda Rio de
Janeiro, 1992. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e
Regional do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
4 Com a emancipação de Volta Redonda, o Palácio 17 de julho, sede do governo municipal, foi construído na
velha cidade~ fora dos domínios da CSN, área compreendida hoje pelo bairro Aterrado.
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Mansa.( SOllza, 1992 apud Pereira, 2007, p 49). Em 1952, o mesmo grupo funda o Centro

Cívico Pró-Emancipação de Volta Redonda e, após forte atuação e alguns entraves políticos, o

distrito de Volta Redonda finalmente conquista sua emancipação, no ano de 1954.

Afinal ..em abril de 1954..a Assembléia Legislativa Fluminense convocou o plebiscito:
a Câmara Municipal de Barra Mansa ainda tentaria impedi-lo, mas ele foi finalmente
realizado em 20 de junho do mesmo ano, sendo a emancipação aprovada por 2.809
votos a favor. com 24 votos contra. O baixo número de votantes se deu,
provavelmente, ao fato de que só puderam votar aqueles residentes portadores de título
eleitoral: reflete também o baixo nível de mobilização da população local. O município
de Volta Redonda ficaria criado pela Lei 2.185 de 17 de julho de 19541 convocando
eleições para o dia 3 de outubro do mesmo ano e fixando-se em 13 o número de
vereadores.( MOREL5

.•1989 apud Pereira'! 2007! p. 50).

Em 1967, ocorre a transferência da administração dos recursos municipais para a
prefeitura, desvinculando a empresa das responsabilidades com os problemas urbanos. Nesse

período, a cidade já contava como uma incipiente estrutura administrativa, erguida ainda na

gestão de seu primeiro prefeito, Sávio Cotta de Almeida Gama, responsável pela construção

do Palácio 17 Julho, atual sede do Executivo e do Legislativo. A renúncia, por parte da

empresa de continuar a ser tutora da cidade era entendida como necessária para garantir a

viabilidade6 da Companhia para a competitividade do setor siderúrgico (Lima, 2010).

2.2 Mudanças na política econômica brasileira e a privatização da CSN

No Deriodo entre 1980 e 1990 ocorreu. no Médio Paraíba Fluminense. uma
J , ~

dinamização da economia regional provocada pela ascensão do neoliberalismo e pelo

programa de privatização de empresas estatais, o qual incluiu a Companhia Siderúrgica

Nacional, considerada a maior indústria siderúrgica da América Latina. Juntamente a esse

processo de transformação econômica, em novembro de 1989 os brasileiros voltavam às

umas, após 29 anos, para eleger o primeiro presidente da república desde a realização de um

pleito direto ao cargo. Assim, foi eleito o então ex-governador de Alagoas, Fernando Collor

de Mello (1990-1992), dando início a um governo marcado pela transformação do arranjo

Estado-empresas-trabalhadores.

5 MoreI, R.L.M A Fe"o e Fogo. Construção e crise da 'familia siderúrgica": o caso de Volta Redonda. São
Paulo, 1989. Tese de doutorado em Sociologia apresentada ao Departamento de Sociologia da FFLCH,
Universidade de São Paul -~
6 A empresa vinha passando uma crise de rentabilidade;- devido principalmente à perda do monopólio no
mercado de aços planos (Santos, 2007).
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No dia seguinte à sua posse, o novo governo anunciou o Plano Brasil Novo, um pacote

de medidas visando à estabilização e o controle inflacionário com a abertura da economia.

Também incluía o Programa Nacional de Descentralização (pND), o qual definia uma lista de

empresas públicas a serem vendidas, assim como regras para o leilão e a transferência da

administração do programa ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES). O Programa estabeleceu ainda as moedas de privatização, permitindo a utilização

de vários tipos de títulos públicos nos leilões de privatização7(Almeida, 1999). O PND

pretendia: a) reordenar a posição estratégica do Estado, transferindo à iniciativa privada

atividades indevidamente exploradas pelo setor público; b) contribuir para a redução da dívida

pública; c) permitir a retomada de investimentos na empresas que seriam transferidas à

iniciativa privada; e d) contribuir para a modernização do parque industrial do país (Biondi,

1999). Também deixava claro o caráter prioritário e imprescindível das privatizações.

Ao mesmo tempo em que o governo implantava a política de privatização, ele alterava

os padrões de gestão das empresas estatais, o que refletia diretamente em suas políticas de

recursos humanos (pereira, 2007). Em 1991, foram criadas estratégias como a Comissão de

Controle das Empresas Estatais (CCE) e o Programa de Gestão das Empresas Estatais (PGEE)

destinadas ao "enxugamento" das estatais a partir de corte de pessoal e salários e a diminuição

dos beneficios. Já o BNDES, responsabilizava-se pela publicação dos editais de privatização e

o estabelecimento dos preços mínimos das empresas. No total, entre 1990 e 1992, 18

empresas foram privatizadas em leilões públicos de ações em Bolsas de Valores, com o setor

siderúrgico sendo o primeiro atingido, a princípio com a privatização da Usina Siderúrgica de

Minas Gerais (USIMINAS), da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), da Companhia

Siderúrgica Paulista (Cosipa) e, já governo Itamar Franco, a Companhia Siderúrgica

Nacional.

A privatização da CSN começou a ganhar dimensão a partir de abril de 1990, quando

o engenheiro Roberto Procópio de Lima Netto8 assumiu a presidência da Companhia com o

intuito de prepará-la para sua venda ao capital privado e de reverter o histórico de prejuízo

., As moedas de privatização pennitidas eram Debêntures da Siderbras - SffiR, Certificados de Privatização -
CP, Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND~ Créditos Vencidos Renegociados
Securitizados - DISEC, Títulos da Dívida Agrária - IDA_ Títulos da Dívida Externa - DIVEX Letras
Hipotecárias da Caixa Econômica Federnl- CEF, Notas do Tesouro Nacional série M (NTN-1vf).
8 Nascido em Belo Horizonte - MG~em 1940~Lima Netto fonnou-se engenheiro civil na Universidade Federal
Mineira (1962), possui mestrado em Engenharia Mecânica e Doutorado em Planejamento de Sistemas
Econômicos ambos pela Stanford University. Atuou como diretor executivo em agências financeims estatais nos
anos 1970 e 1980, como o BNDES~ Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAlv1E) e Investimentos
Brasileiros S.A. (ffiRASA). Nos últimos anos, entretanto, Lima Netto vinha atuando como executivo nas
empresas do Grupo Monteiro Aranha.



constante na empresa. Para isso, elaborou e pôs em prática um Plano de Ação dividido em

três etapas:

Etapa I (primeiros 30 dias). Nessa etapa estava prevista a adoção providências
imediatas:
- Demissão imediata de cerca de 4.000 empregados
- Suspensão dos contratos com finnas prestadoras de serviços, objetivando reduzir até
2.000 empregados.
- Desativação da mina de carvão e do lavador de Capivari parn a venda posterior.
- Desativação da FEM- Fabrica de Estruturas Metálicas.
- Avaliação da mina Casa de Pedra, visando á alienação
- Revisão dos critérios para a contratação da distribuição e transporte de produtos
siderúrgicos.

Etapa II (30 a 60 dias) Equacionamento Financeiro:
- Obtenção de recursos no montante de 150 milhões de dólares, para cobrir os custos
da indenização trabalhistas e as duas primeiras folhas de pagamento.
- Viabilização da operação de relending de 60 milhões de dólares.
- Adequação do perfil da dívida com sua renegociação.
- Negociação com Sindicado visando a transformar parte do passivo trnbalhista em
participação acionária, conseguir acordo para maiores reduções de pessoal, além das
anterionnente mencionadas e negociar futuras participações acionárias dos
empregados com a capitalização de parte dos futuros aumentos de salários.

Etapa III (médio prazo) Plano de Recuperação:
Nessa etapa estava prevista a contratação de uma empresa de consultori~ para avaliar
o trabalho realizado nos primeiros 90 dias. Estava também previsto o fechamento da
empresa, caso ações proposta não tivessem sucesso. (Netto, 1993: 35-36).

o plano descrito destinava-se a recuperar ou sanear a Companhia, revisando

contratos de prestação de serviços e dívidas ao passo que se empenhava em estabelecer novos

acordos. Em decorrência da racionalização imposta por Lima Netto, cerca de 2.000

trabalhadores da usina Presidente Vargas receberam avisos de demissão sob a forma de

"cartinhas" (pereira, 2007). Nesse cenário de demissões surge um grande impasse entre a
Companhia e o Sindicado dos Metalúrgicos de Volta Redonda que resulta, em 11 de julho de

1990, na mais longa greve de sua história, só encerrada trinta dias depois quando, sob a

ameaça de demissão por justa causa, uma assembléia com cerca de 3 mil trabalhadores

decidiu pelo seu fim (Graciolli9, 1999: 105 apud Santos, 2007).

Enquanto visava à reestruturação da Companhia e travava embates com o Sindicato

dos Metalúrgicos, o então presidente da CSN deu início a uma intensa campanha a favor da

privatização da siderúrgica, algo já desejado por alguns setores do governo federal, incluindo

a ministra Zélia Cardoso de Mello, na época, a primeira e única mulher a ocupar o cargo de

9 Graciolli, E. J. Um laboratório chamado CSN: greves, privatização e sindicalismo de parceria (a trajetória do
sindicato dos metalúrgicos de Volta Redonda -1989-1993). Tese de doutorado apresentada ao Departamento de
Sociologia - IFCH - Universidade Estadual de Campinas, 1999.
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Ministra da Fazenda. Lima Netto elaborou a estratégia de se aproximar do poder público,

lançando, em 1992, um empregado de nível gerencial da CSN como candidato a prefeito da

cidade. O Presidente da Companhia procurou, dentre todos os gerentes, aquele que se

interessasse em representar a empresa nas eleições municipais. Três gerentes demonstraram

interesse e seus nomes foram submetidos à votação de gerentes dos turnos da empresa e dos

superintendentes gerais. A escolha recaiu sobre Jessé de Hollanda Cordeiro, diretor da Escola

Técnica Pandiá Cológeras, tendo no nome de Carlos Haasis, pequeno empresário local, o

candidato a vice-prefeito (Lima Netto, 1999).

Meu pai sempre teve um colégio privado e depois foi trabaThar na CSN e foi diretor da
ETPC por muitos anos. (...) Meu pai também, durante o governo de Georges
Leonardo, aqui quando foi prefeito, meu pai foi secretário de cultura, foi secretário da
infonnática da IPD, foi ele quem criou, e depois foi secretário de governo do
Benevenuto, que foi prefeito aqui também. (...) Então "deficiências" na prefeitura e na
ETPC fizeram com que a CSN tivesse uma necessidade de intervir na política local,
para tentar equacionar, essa relação, e ao mesmo tempo também fazer grandes
investimentos na cidade. Então ai meu pai aceitou o convite e foi candidato pela CSN,
com uma proposta de trazer, o corpo técnico da CSN para dentro da prefeitura, para
ajudar a cidade nesse desenvolvimento. Infelizmente o Lima Neto, para poder sanear a
CSN, teve que demitir muita gente, isso não foi, digamos assi~ muito apropriado.
Todo mundo associou Lima Neto a imagem do meu pai, que é veridico~ é verdadeiro~
nunca se escondeu isso, e meu pai na verdade era o único que defendia a privatização
junto com o governo, e os outros todos contra. (Jessé de Holanda Cordeiro Júnior,
2010).

A despeito da enorme influência da CSN sobre a vida social e política da cidade nos

anos anteriores a 1990, a Companhia Siderúrgica não conseguiu apoio da população para

eleger o candidato escolhido por ela. O resultado das umas consagrou Paulo César Baltazar da

Nóbrega, candidato da Frente Popular (PT - PSDB - PCdoB - PV) e contrário à privatização,

enquanto Jessé de Hollanda (PST) ficou com o 4° lugar, atrás dos candidatos Nelson dos

Santos Gonçalves Filho (PSDB) e Mario Clinger Toledo Netto (PDT).

Baltazar contou com um amplo apoio das forças populares da cidade, especialmente

sindicatos, associações de moradores e setor progressista da Igreja local (Costa, 2004). Sua

gestão, Baltazar deu início a um progressivo rompimento entre administração pública e CSN

com a suspensão das isenções dadas à Companhia e a cobrança dos tributos devidos referentes

aos anos anteriores. O resultado dessa nova postura foi o aumento da arrecadação tributária do

município com a ampliação dos recursos disponíveis, inclusive para urbanização, assegurando
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a aprovação de seu governo e garantindo, em 1996, a eleição do seu sucessor, o ex-deputado

estadual Antônio Francisco Neto10 (PSB-PT-PSL-PSD) 1
1.

Nesse contexto, existiam opiniões contrárias e favoráveis à privatização da CSN. Os

considerados pró-privatização destacavam que era chegada a hora do estado reduzir seu peso,

e cumprir o seu verdadeiro papel ao assegurar infraestrutura, saúde e educação. Já os

considerados contrários à privatização alegavam que por trás da venda da empresa estava a

lógica dominante, que consistiria no enxugamento da usina com cortes de pessoal ou com

demissão incentivadas. Enquanto Volta Redonda se dividia em duas opiniões, no dia de 02 de

abril de 1993, a Companhia Siderúrgica Nacional foi a leilão. Os maiores lotes de ações

ficaram com a Docenave (Vale do Rio Doce) (9,4%); Bamerindus e Vicunha (9,1%) e a

União de Comércio e Participações (7,6%). Fundações como a TeloslEmbratel, a da ffiM, a

FAPESIBNDES e a Previ-BANERJ, tiveram participações inferiores a 1%. Os funcionários

da CSN, juntamente com a CBS, ficaram com 31% das ações da siderúrgica (BIONDI, 1999).

Em 23 abril de 1993, ocorreu a primeira assembléia dos acionistas, que visava definir

a presidência da empresa. Foram indicados para o Conselho de Administração: Luizinho,

presidente do Sindicato, e o engenheiro Paraguaçu Tabajaras. Mauricio Schulma~ presidente

do Bamerindus e Benjamin Steinbruch, diretor do grupo Vicunha, foram nomeados,

respectivamente, para presidente e vice-presidente do Conselho. Na primeira reunião do

10 Eleito com 82.898 votos (55,21%), mais que o dobro do segundo colocado, Neto foi o prefeito mais jovem de
Volta Redonda e o único natural do município. Antes de iniciar sua vida políti~ ele mantinha atividades que já
caracterizavam sua disposição para atuar na vida pública: de 1985 a 1989, e de 1995 a 1997 foi presidente da
Associação Atlética Comercial e, de 1991 a 1997, foi presidente do Volta Redonda Futebol Clube. A vida
política do prefeito teve início em 1986, quando foi eleito como deputado estadual pelo PL, com mais de nove
mil votos. A popularidade de Neto cresceu no decorrer de sua atuação como político, o que pode ser comprovado
pelo aumento do número de votos recebidos nas eleições posteriores: em 1990, ele foi reeleito como deputado
estadual com 12 mil votos e, em 1994, atingiu 34 mil votos. No seu primeiro mandato, Neto passou a
desenvolver um programa de obras, tanto no centro da cidade quanto nos bairros mais distantes, com o
reconhecimento das áreas de posse, construção de quadras de esportes e ginásios esportivos. Volta Redonda
passou apresentar um aspecto colorido, um município mais bonito, recebendo a indicação da cidade com melhor
padrão de vida do sul do estado (Costa, 2004).
11 Para superar a crise que a prefeitura vinha sofrendo nos cofres públicos, o prefeito Neto, no ano de 1997,
negociou a antecipação do pagamento do IPTU da siderúrgica e o recolhimento do ISS direto da fonte das
empreiteiras. Essas negociações tinham como objetivo aumentar a receita da prefeitura, que gastava 100010da sua
receita com a folha de pagamento dos servidores, tendo dificuldade para o investimento na área social, como
mostra a notícia divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 1997: "Em janeiro, o prefeito eleito, Antônio
Francisco Neto (PSB) , conseguiu superar uma crise no município ao negociar a antecipação do recolhimento
do Imposto Predial e Território Urbano (lPTU) da siderúrgica. Com os R$ 6,7 milhões que entraram no caixa
antes da hora, ele pagou atrasados de dezembro e o 13° salário do funcionalismo. (...) Os políticos da região
tentaram amenizar o problema com o dinheiro público. Parte dos demitidos foi absorvida pela prefoitura de
Volta Redonda, que se tornou a segunda maior empregadora da cidade. Tem 11mi1.funcionários e gasta 100%
da receita com a folha de pagamento dos servidores. Está sem recurso para investir na área social e o prefeito
já avisou que não demitirá (...) Após conseguir a antecipação do IPTU, Neto tenta agora convencer a C~ ..a
recolher diretamente da fonte o Imposto Sobre Serviços (1SS) das empreiteiras que prestam serviços à usina. e
isso ocorrer, a receita terá um reforço de R$ 400 mil mensais. (Jornal O Estado de São Paulo, 16/02/1997).
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Conselho foi indicado o nome de Lima Netto para a presidência. Também nomearam Paulo

Yoshida, Luís Xavier, Sylvio Coutinho e Wilson Nogueira Rodrigues para compor a diretoria

da presidência, todos indicados por Lima Netto. Mas a mudança nos estatutos da empresa

concentrou o poder nas mãos do Conselho de Administração, tirando de Lima Netto a

autonomia para a tomada de decisões.

Nas últimas semanas de maio, os primeiros cortes pós-privatização foram anunciados.

Eles seriam graduais, de forma a serem menos desgastantes para a imagem da diretoria da

empresa. Naquela semana, 50 demissões foram realizadas na Superintendência de Compras e

Contratos, 18 foram realizadas na Superintendência Geral de Tecnologia de Informação e

outras 40 na Superintendência Geral de Expedição e Transporte. As demissões atingiram

também as chefias da Diretoria de Operações, com 22 demissões. Na FEM, 130 empregados

foram notificados que seriam desligados. Ainda no final de maio, Lima Netto anunciou um

novo programa de recuperação da CSN, que acumulara perdas no primeiro quadrimestre do

ano. Estavam previstas 1,2 mil demissões durante um ano, uma média de cem por mês.

No inicio de 1994, o Conselho Administrativo da empresa decidiu fazer a transmissão

do cargo de Lima Netto para um novo titular, Sylvio Coutinho, funcionário "de carreira" na

CSN (Ferreira, 2005). A sua efetivação como presidente da empresa era bem vista pela

prefeitura, igreja e políticos da região.

No final de 1995, o grupo Bamerindus saiu do controle acionário da Companhia,

fazendo do grupo Vicunha o maior acionista da empresa. Após a venda das ações do grupo

Bamerindus para o grupo Vicunha, Benjamin Steinbruch toma-se a pessoa mais poderosa

dentro da CSN, decidindo implantar uma reestruturação na sidenírgica que abrangeria desde a

alta direção até o nível operacional. Na alta direção, Steinbruch cria um novo modelo de

administração, o Centro Corporativo, uma holding da empresa, ligado diretamente ao

Conselho de Administração, que controlaria os negócios nas áreas de siderurgia, energia e

logística. E para a presidência do Centro foi indicada Maria Sílvia Bastos Marques 12, ex-

secretária municipal de Fazenda do Rio de Janeiro*

Esse novo modelo de administração pôs em pratica uma radical reestruturação da

Companhia no sentido do gerenciamento da mesma,· com terceirizações e redução do quadro

de funcionários em todos os níveis hierárquicos. Em entrevista ao Centro de Pesquisa e

12 Graduada e doutora pela FGV. Passou sete anos trabalhando como pesquisadora da FGV e professora da
Pontificia Universidade Católica (PUC). Trabalhou em Brasília na Secretaria de Política Econômica, ligada ao
Ministério da Fazenda e como diretora financeira do BNDES ( O Globo - 3Maio de 19%).
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Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getulio Vargas (CPDOC-

FGV), Maria Sílvia descreve como ocorreria à reestruturação planejada por Benjamin.

Esse convite foi feito através do presidente do conselho, do Benjamin Steinbruch (...)
ele queria iniciar um processo de reestruturação forte da companhia porque ela já era
privatizada há três anos mas as coisas não tinham mudado no sentido da gerência, do
gerenciamento da Companhia (...). Benjamin falou: "Olha, nós vamos fazer uma
mudança radical na CSN, não vai ter mais a figura de presidente, vai ter a figura de
uma diretoria colegiada, a gente acha isso muito importante até parn quebrar essa
hierarquia que é muito forte - e realmente é muito forte, é bem militar aqui dentro -
e tentar ter decisões un1 pouco mais colegiadas. E mostrar para as pessoas, mostrar
para a companhia que existem coisas tão importantes quanto produzir." E aí foi criado
o centro corporativo, ele foi aprovado pelo conselho de administração e pela
assembléia. (MARQUES, Maria Silvia Bastos. Maria Silvia Bastos Marques I
(depoimento, 1999). Rio de Janeiro, CPDOCIFUNDACÃO CSN, 2008. 88 p. dat.)

o projeto de reestruturação proposto por Steinbruch criou duas áreas operacionais:

Aço, que cuidaria da produção e comercialização do produto e seria presidida por Sylvio

Coutinho; e Diversificação, que cuidaria de investimentos que a CSN pretendia fazer nas

áreas de energia e infraestrutura, com a participação nas privatizações da Light e da Rede

Ferroviária Federal. Caberia ao Centro Corporativo as funções financeira, jurídica, de

recursos humanos e de planejamento~
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3 ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA PRODUTIVA E OS IMPACTOS

uOBRE A ECO OM A LOCAL: VOLTA REDO DA O PÓS-

PRIVATIZAÇÃO

Entre os penodos pré e pós-privatização foram cortados cerca de 7.500 postos de

trabalho diretos na CSN, afetando, além de Volta Redonda, o município vizinho de Barra

Mansa, onde se situava um conjunto de empresas fornecedoras de equipamentos e de

manutenção responsáveis, antes da privatização, pela manutenção de 3.500 empregos, número

reduzido para aproximadamente 1.000 após o leilão (Oliveira, 2003). Pequenas e médias

empresas inteiras que forneciam insumos à CSN se desestruturaram com a privatização, no

momento em que a nova política comercial da Companhia praticamente inviabilizou a

manutenção do setor metal-mecânico da região. Afetada pela redução da sua competitividade

frente a outras siderúrgicas em decorrência do alto custo envolvido na sua produção, a

Companhia desestruturou o chamado "Cinturão do Aço" (um conjunto de empresas

fornecedoras) que mantinha na região, passando a priorizar fornecedores de outras cidades e

estados do país, especialmente São Paulo, dispostos a oferecer insumos mais baratos e de

melhor qualidade. Ao deixar de priorizar pequenas e médias empresas da região, a Companhia

praticamente encerra anos de paternalismo econômico que mantinha com as mesmas. O

rompimento com os fornecedores é justificado por Maria Sílvia Bastos Marques no

depoimento a seguir:

Em gemi, os fornecedores não eram competitivos. A gente acabava comprando um
produto pior a um preço mais alto (...). A regra é que tem que ser competitivo, não
pode viver em função da gente, a CSN adiantando dinheiro, a CSN financiando e a
CSN comprando um produto que não é o melhor pelo preço que não é o menor. Então,
de novo: é uma coisa que tem que ser feita em bases profissionais. Não pode ser na
base de mãe para filho porque isso não funciona em negócio. (MARQUES, Maria
Silvia Bastos. Maria Silvia Bastos Marques I (depoimento, 1999). Rio de Janeiro ..
CPDOCIFUNDAÇÃO CSN, 2008. 88 p. dat.)

3.1 Dinâmicas de Regionalização Frente à Reestruturação Produtiva

Também é possível relacionar o cenário de redução de empregos das empresas da

região ao processo de reestruturação produtiva que atingiu o Brasil e muitos outros países a
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partir da década de 1990, quando se inicia um cenário de mudanças econômicas, políticas e

sociais aiavancadas por novos padrões de competitividade internacional gerados

principalmente pela política neoliberal. Segundo alguns autores (Castells13 apudDulci, 2008),

as políticas econômicas adotadas por governos como o de Fernando Collor de Mello tiveram

quatro objetivos principais, todos de cunho liberalizante: 1) aprofundar a busca por lucro na

relação capital/trabalho; 2) aumentar a produtividade do capital e do trabalho; 3) globalizar a

produção, circulação e mercados, aproveitando condições mais vantajosas locacionais em

qualquer lugar; 4) direcionar o apoio estatal para "ganhos de produtividade e competitividade

das economias nacionais, frequentemente em detrimento da proteção social e das normas de

interesse público".

Esse conjunto de reformas expôs grandes, médias e pequenas empresas a mudanças

constantes na demanda e nas tecnologias, atrelando a competitividade à flexibilidade. Como

consequência, esses esforços passaram a ser concentrados na criação de estratégias

organizacionais e na adoção de novas formas de gestão do trabalho mais compatíveis com as

necessidades de flexibilização da produção e com o envolvimento dos trabalhadores com o

controle da qualidade e a garantia de produtividade (Leite, 2003). Empresas em rede com

relações de trabalho menos verticalizadas se tomaram uma constante ao passo que também

passamos a testemunhar uma redução dos grandes empreendimentos controlados pelo Estado

nacional. Em reação, estabelece-se uma nova dinâmica, sob o ponto de vista de autores como

Ramalho e Rodrigues (2007), de regionalização, envolvendo cidades de perfil

predominantemente industrial.

A reestruturação conduzida em regiões como o ABC paulista 14 e o próprio Médio

Paraíba teria resultado em um amplo processo de "exugamento" fabril que, por sua vez,

obrigou regiões, cidades, instituições e atores sociais a se repensar no contexto de

globalização e a discutir seu poder no que diz respeito a uma dinâmica mais voltada para o

desenvolvimento regional. A experiência do ABC, em particular, foi estudada por autores

como Klink (2001) a partir do que convencionou chamar de novo regionalismo, processo no

qual regiões com identidade industrial passam a assumir novas atribuições no âmbito do

desenvolvimento econômico local, com maior responsabilidade na elaboração de políticas de

atração de novos investimentos, geração de emprego e renda, dentre outras que até então

caberiam a nível federat

13 C.asteIIs,M. A Sociedade em Rede. São Paulo, Paz e Terra, 2007.
14 Localizado no sudeste da Região Metropolitana~ o ABC paulista compreende sete município, Santo André,
São Bernardo do Campo~São Caetano do Sul Diade~ Mauá~Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
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Além disso, a temática do "desenvolvimento regional" passou a ser incorporada a

programas elaborados no seio dos governos locais, geralmente relacionada ao contexto no

qual o desenvolvimento local é uma resposta de construção de identidade frente ao efeito de

fragmentação territorial presente no processo de globalização (Coelho, 2000). No caso do

ABC, o poder público, juntamente com privado, instituições de classe e sociedade civil, se

organizaram e formaram uma espécie de administração regional através de um consórcio

intermunicipal, uma Câmara Regional e uma agência de desenvolvimento, todos com o intuito

de revitalizar a economia da região, melhorar a qualidade de vida, além de manter e gerar

empregos.

No Médio Paraíba, segundo Coelho (2000), enquanto estratégia preferencialmente

endógena, de baixo para cima, articulada e integrada à identidade dos atores, O

desenvolvimento regional passou a corresponder a programas de recuperação criados por

entidades como o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Automotivas, de

Informática e de Material Eletro-Eletrônico do Médio Paraíba e Sul Fluminense (MetaISul) -

nascido em 1982, a partir da Associação das Indústrias Metal-Mecânica do Médio Paraíba

para representar os interesses das pequenas empresas fornecedoras das empresas-âncoras da

região e fortalecer a categoria frente ao Sindicato dos Metalúgicos de Volta Redonda 15 - e a

própria administração pública de municípios diretamente afetados pela privatização da CSN

(caso, por exemplo, de Volta Redonda e Barra Mansa)~

Diante da nova postura da CSN de priorizar fornecedores não-regionais, ocorreu uma

redefinição da visão das empresas locais e de suas entidades representativas. No caso do

MetalSul, a gestão do diretor presidente Roberto Balbi Filho16 mudou seu foco de atuação,

deixando de intermediar conflitos entre capital de trabalho e passando a desempenhar um

papel de prestador de serviços às empresas associadas. Essa gestão também modificou a

15 "OAletalSul nasceu em 1982 como conseqüência de uma associação chamada Associação das indústrias de
metal-mecânica da região, que defendia interesses das empresas metal-mecânica. daqueles que se propuseram
a ser fornecedores das empresas âncoras da região, especialmente CSN, Siderúrgica Barra Mansa, Barbará e
Metalúrgica Barra do Pirai. Então, eles chegaram à conclusão com apoio da FIRJAN que era necessârio se
construir um sindicato porque a força do Sindicado dos Metalúrgicos, já naquela época, era muitogrande. Ele
mobilizava os trabalhadores com base, principalmente, na grande empresa que era a CSN, e fazia com que
grandes mOVimentos de massa de trabalhadores influenciassem a relação até com as pequenas. Com a
constituição do MetalSul passou-se a chamar a negociação dessas empresas pequenas para o lado coletivo". -
Ronaldo Alves, 06-10-2010.
16 Roberto Balbi Filho foi presidente do MetalSul por dois mandatos (2001-2003/2004-2006). Atualmente~ é
empresário da NSC, empresa produtora de estruturas metálicas. Antes de possuir o seu próprio negócio Balbi
trabalhou na Companhia Brasileira de Projetos da CSN e depois na própria CSN e na SIDERBRAS. - Ronaldo
Alves, 06-10- 2010.
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estrutura interna do Sindicato, criando vice-presidências17 de segmentos de negócios e

possibilitando uma maior plasticidade no atendimento a demandas diferenciadas e uma maior

proximidade às suas associadas. A nova postura da entidade também pode ser constatada pela

sua atuação mais frequente em termos de efetivação de políticas públicas de âmbito regional

através de projetos de redução de impostos, melhoria de infraestrutura e de criação de um

distrito industrial em Volta Redonda" projetos que contam com o apoio da Agência de

Desenvolvimento do Médio Paraíba (ADE:MP), do governo do estado do Rio de Janeiro e das

próprias empresas da região.

A ADE:MP, em especial, foi criada em 2009 para viabilizar e/ou influir na execução de

projetos regionais e locais, e captar recursos federais, estaduais e internacionais para priorizar

as atividades, consumo e investimentos na própria cidade e região, visando retomar o

crescimento e o desenvolvimento de novas indústrias. Segundo Dinaldo Santa Rosa,

secretario executivo da entidade, a agência nasceu a partir de um ciclo de eventos promovido

pelo SEBRAE com apoio da Caixa Econômica Federal e que incluiu a formulação de um

Conselho de Desenvolvimento Regional. A agência está mais fortemente vinculada à

Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR) e atua em

parceria com universidades, prefeituras, SEBRAE, CSN e empresas do ramo metal-mecânico.

O objetivo dessa instituição é servir como um elo de integração entre governos, instituições,

empresas e entidades de classe para o fortalecimento da competitividade da região. Deste

modo, a agência surge como instrumento de uma política pública territorial capaz de dar

sustentação e alimentar este ambiente produtivo local. Conforme Coelho (2000), as agências

são instrumentos de uma ambiência construída e de uma ação efetiva de cooperação dos

atores. Deste modo só a partir de toda ação integrada entre os atores sociais e políticos, e não

antes, é que devem ser implementadas as agências de desenvolvimento.

As ações recentes do MetalSul e da ADE:MP complementam uma ampla estratégia de

revitalização iniciada, em meados da década de 1990, com a ação conjunta entre os governos

municipais e o governo estadual com o intuito de assegurar a atração de novos

empreendimentos para a região, resultando na implantação das fábricas da Volkswagen
'"Caminhões e Onibus e da PSA Peugeot-Citroen, situadas, respectivamente, nos municípios de

Resende e Porto Real. A instalação das montadoras gerou fortes expectativas de criação de

1i Vice-presidências de Transformação; Beneficiamento de Aço; Automotivos; Eletro Eletrônica e Informá· -
Estruturas Metálicas, Usinaeem e Caldeiraria: Produtos de Linha Metal-mecânico; Prestação de Ser\"
Industriais; Oficinas Mecânica~ Lanternagem e Pintura~ TI - Tecnologia da Informação. Representantes
empresas Saint Gobain, A.Abreu, Eletro Mecânica Afinal, Manil~ White Martins~ EASE~ Mauser e .
respectivamente, são seus responsáveis. (Fonte: www.metalsul.org.br)



empregos formais em larga escala, algo porém não verificado em função da nova

aracterização assumida pelas montadoras, nos últimos anos, mais racionalizadas e enxutas,

cada vez mais envolvidas pelo paradigma da fábrica mínima (Ramalho, 2007).

Paralelamente à chegada das montadoras e à incerteza na relação entre município e

CSN, no caso específico de Volta Redonda, os agentes regionais passaram a rediscutir suas

atribuições e seu poder de intervenção no desenvolvimento econômico, buscando formas de
,

preparar e inserir a força de trabalho local numa nova dinâmica. E preciso lembrar que a idéia

de um desenvolvimento mais regional remete à descentralização político-administrativas dos

estados e municípios ocorrida com a Carta Constitucional de 1988, a qual passou a direcionar

expressiva quantidade de recursos fiscais da União para as esferas locais de governo,

concedendo maior autonomia e independência a municípios para a construção de estratégias

econômicas próprias (Lima, 2010). Isso levou ao surgimento e à consolidação de

organizações dedicadas, em caráter permanente, a uma ação estratégica, articulando a

definição de projetos estruturais nas regiões a partir da construção de pactos territoriais e da

gestão pública compartilhada~

Uma dessas experiências nasceu a partir de 1995, quando o executivo municipal de

Volta Redonda desenhou um primeiro projeto de elaboração de um plano estratégico para a

cidade e tentou criar o Instituto de Desenvolvimento Econômico do Município, passando a

defender ainda a criação de um fórum de secretários do Médio Paraíba (Oliveira, 2003). O

"Fórum de Secretários de Planejamento", discutido ainda durante a gestão de Baltazar,

expressava a necessidade de se resgatar a identidade da região e elaborar uma estratégia de

cunho territorial capaz de enfrentar a fragmentação econômica e sócio-espacial gerada pela

nova dinâmica econômica exigida dos atores produtivos locais consistindo, em termos

conceituais, na primeira tentativa de encaminhamento de uma estratégia de desenvolvimento

voltada para o aumento da competitividade da região através da integração econômica dos

municípios (Coelho, 2000). Em 1994, um pouco antes da realização do fórum, discutia-se o

processo de construção de um novo arranjo sociopolítico que viesse a satisfazer os interesses

econômicos locais e regionais. Nesse contexto, o novo arranjo passou por diversas

conjunturas políticas, econômicas e institucionais, com momentos de expansão, retração e

ressurgimento divididos em três períodos.

Em uma primeira fase (1994-1996), secretários de planejamento dos 12 municípios da

do Médio Paraíba Fluminense (Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Resende,

Quatis, Rio Claro, Barra do Piraí, Valença, Rio das Flores e Volta Redonda) procuraram

consolidar o fórum, estreitando contatos e fortalecendo o intercâmbio de informações e
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experiências com o objetivo de realizar na região uma experiência-piloto de uso de uma

metodologia participativa de construção de redes de desenvolvimento local e de estruturação

de um planejamento estratégico para a região.

O segundo período, de difusão e articulação (1997-1998), caracterizou-se pela difusão

da proposta do Mercado Comum do Vale do Paraíba (Mercovale) e pelas tentativas de

construção de acordos e pactos institucionais necessários para a viabilização do projeto

(Amaral, 2001). No âmbito da prefeitura de Volta Redonda, foi criada a Assessoria Especial

para o desenvolvimento e Integração Regional sob a coordenação do ex-prefeito Paulo

Baltazar, também um dos idealizadores da proposta. A Assessoria iniciou uma série de visitas

a todos os municípios da região com o intuito de informar e esclarecer a proposta do

Mercovale, especialmente junto aos novos governantes municipais em 1996. Mas apesar de

alguns resultados positivos18, a proposta gerou resistências de alguns governos municipais

temerosos de que a criação de uma instância supramunicipal terminasse por limitar a sua

autonomia junto aos agentes externos (governo estadual, federal e empresas) e de que ela

reforçasse a hegemonia de Volta Redonda, tendo em vista que lideranças do município

estavam à frente do processo de integração regional. Havia ainda certa preocupação quanto as

finalidades político-partidárias desse novo arranjo institucional, temor frequentemente

associado ao aumento da influência política de Baltazar na região, momentos antes de

homologar sua candidatura a deputado federal nas eleições de 1998 (Amaral, 2001). Por fim,

inexistia um compromisso com a proposta por parte de grandes empresas da região,

especialmente Volkswagen e CSN, ambas inicialmente dispostas a apoiar a proposta, bem

como da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN)19, indicada pelas

empresas para representá-las no processo.

Ainda assim, o projeto entrou em um terceiro período marcado pela definição dos

Consórcios Regionais de Desenvolvimento (1999-2000), quando passou a funcionar como

carro-chefe da política de formação de consórcios em todo o estado iniciada pela Secretaria

Estadual de Planejamento. Em abril de 2000, porém, mudanças na composição política do

18 Segundo aponta Amaral (2001), os prefeitos dos municípios da região colaboraram assinando uma carta
compromisso endereçada à Peugeot-Citroen na qual comprometiam-se a colaborar através da cessão de terrenos
e expansão de infraestrutura e concessão de incentivos fiscais para a instalação de mna fábrica da empresa na
região, independente do município que fosse escolhido para sediá-Ia.
19 Havia problemas relacionados à federação como a sua proposta (rejeitada pelo fórum) de incorporação ao
Mercovale de três municípios não pertencentes à região, Miguel Pereira, Paty do Alferes e Vassouras, que
compunham, junto aos 12 municípios da região de governo do Médio Parm'ba, a chamada Região Sul, segundo a
organização vigente das regiões Administrativas da FIRJAN~naquele momento (Santos, 2007).
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governo do estado levaram ao afastamento do secretário estadual de Planejamento e de sua

equipe, que vinha coordenando a implantação dos consórcios regionais, marcando a

descontinuidade dessa política. Em paralelo ao fracasso da primeira grande tentativa de

construção de uma marca regional, ocorria o fim de mandatos e a chegada às principais

prefeituras da região de prefeitos pouco comprometidos com o associativismo e a idéia de

promoção conjunta da competitividade. Alterava-se assim a estratégia de gestão de uma

entidade propriamente regional com a opção por um a olhar mais restrito ao nível municipal.

Como ressalta Coelho (2000), a herança histórica do Mercovale constituiu-se num ponto forte

pela própria experiência e articulação dos secretários municipais, ao mesmo tempo em que a

cristalização de conflitos e a existência de uma competição regional e empresarial em torno da

marca se transformaram no ponto negativo.

3.2 Uma Nova Proposta de Revitalização: a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econômico e Turismo

Entre os efeitos mais sentidos do processo de reestruturação produtiva, da abertura do

mercado brasileiro à entrada de investimentos estrangeiros e da privatização da CSN, está o

aumento exponencial do desemprego. Em Volta Redonda, por ocasião da reestruturação da

siderúrgica, nos três últimos anos da década de 1990, verificou-se uma redução acentuada no

quadro de emprego do município, principalmente no setor da indústria de transformação, cuja

queda no período referente ao ano de 1998 foi de aproximadamente 70% do pessoal ocupado.

Oliveira (2003) aponta que esse processo de redução do quadro de emprego no município

ocorreu devido à modernização do sistema produtivo com a ampliação do recurso a

tecnologias que substituem a força de trabalho. Com a tabela a seguir, observa-se a mudança

do mercado de trabalho no município a partir de 1996. Apesar do setor de transformação

continuar sendo o de maior relevância econômica, pode-se analisar que outros setores também

se tornaram-se importantes, como no caso do comércio, que obteve um crescimento superior a

200%, no período analisado, e o setor público, que entre 1996 a 2005, obteve um aumento de

29%, apesar de sofrer uma redução no ano de 200ó.



Figura 1- Pessoal Ocupado Assalariado de Volta Redonda (1996 2006)
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Contrastando com os números referentes à taxa de emprego, há os indicadores de

Produto Interno Bruto (Pffi) do município. A tabela abaixo indica que~ apesar da crise da

década de 1990, o Pffi do setor secundário ainda é bastante expressivo em relação a outros

setores e que a participação industrial no PIB municipal aumentou, chegando a quase 80% do

produto agregado. No entanto, observa-se uma crescente importância de outros setores na

economia municipal, tal como o setor terciário, onde se destacam o comércio, a prestação de

serviços e a administração pública.

Figura 2- PIB municipal de Volta Redonda, em milhares de reais, por grandes setores
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A partir de 1996, o setor de prestação de serviços se tomou o segundo mais importante

da economia de Volta Redonda. Conforme argumenta Oliveira (2003), essa ascensão tem



ajudado a cidade a se capacitar como o principal centro de serviços da região, deixando de se·

somente uma cidade exclusivamente industrial para assumir a condição de importante centro

de serviços_

Um crescimento significativo foi registrado na esfera da administração pública,

especialmente em termos de geração de empregos, sendo esta responsável por absorver parte

da mão-de-obra desempregada pela privatização da CSN. Reeleito em 2000, o prefeito

Antônio Francisco Neto se caracterizou pela série de obras realizadas no município durante a

sua gestão e pelo esforço dedicado em amenizar o problema do desemprego em Volta

Redonda, fazendo da prefeitura a segunda maior empregadora do município.

Neto assumiu a prefeitura com uma responsabilidade muito grande, porque ele teve
que ajudar essas pessoas, de um dia para outro, a conseguir um emprego. A prefeitura
cresceu e absorveu esse mercado, essa mão-de-obra que estava de certa forma
saindo.( ...) também dentro disso fez uma administração em que transfonnou a cidade
através de obras, tomando-se conhecido como "o prefeito das duas mil obras".( Jessé
de Holanda Cordeiro Junior, 13-09- 2010).

Os anos seguintes do governo Neto foram marcados pelo desgaste da relação entre

Prefeitura e CSN, principalmente na questão de pagamentos de impostos, entre eles o Impost

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), e do controle das áreas da

Companhia20. Em entrevista ao jornal Foco Regional, Benjamin Steinbruch, presidente da

CSN, evidencia a ruptura entre empresa e Prefeitura municipal:

o grande desapontamento que nós temos é por ter sido um forte apoiador do prefeito e
ter tido estas particularidades que nos prejudicaram e nos distanciaram, sem esta
necessidade. Porque tudo o que foi pedido por ele foi feito (...). Sobre falar com Neto
- "Não falo mesmo. Uma vez que me traem eu não dou chance da segunda. Tenho
certeza e a consciência tranqüila de que tudo que eu pude fazer por ele foi feito. E foi
feito por opção, não por falta de opção. A CSN fez tudo convicta que estava fazendo o
melhor para o município. A partir daí ele é que se voltou contra nós. E como
autoridade eu o respeito!t tudo bem. Esse estremecimento que houve foi por parte da
prefeitura, não foi por parte da CSN. A CSN atendeu tudo o que a prefeitura solicitou a
ela este tempo todo".(Foco Regional- 27/09/2004).

Nesse cenário de crise e distanciamento entre Prefeitura, cidade e Companhia

Siderúrgica, surge à necessidade de elaboração de estratégias políticas capazes de redefinir o
caminho do desenvolvimento econômico municipal. Em 2005, no início da gestão de GotarAo

20 A CSN restringiu o acesso do público à floresta da Cicuta, fechou campos de futebol e os espaços públicos do
Recreio do Trabalhador Getúlio Vargas, incluindo praças, áreas contíguas e todos os seus anexos.
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Lopes Neto, sucessor de Neto na Prefeitura, são criadas a Secretaria de Desenvolvimento

E JoflÔmicoe Turismo e a Coordenadoria de Indústria e Comércio, como indicadores da nova

postura da administração municipal, cujo foco foi direcionado mais especificamente à geração

de postos de trabalho e à atração de novos investimentos para a cidade. Com saída para

contornar a crise motivada pela privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, a secretaria

transformou-se em meio mais adequado de dinamização do desenvolvimento econômico do

município ao priorizar a construção de infraestrutura e o fortalecimento da escala regional, ao

menos no discurso, como assegura o atual secretário, Jessé de Hollanda Cordeiro Júnior. E, de

acordo com o prefeito Gotardo Lopes, previa-se com o trabalho da secretaria uma maior

valorização das empresas locais, ao contrário do cenário de desvalorização que predominou

anos antes (Diário do Vale - 04/01/2005)~

Para primeiro secretário de desenvolvimento foi nomeado o economista Renato Mota,

filho do então secretário de desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro,

Humberto Mota. E para coordenador de Indústria e Comércio foi nomeado Jerônimo dos

Santos, na época presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL -

VR). A função da secretaria era captar novas empresas enquanto a coordenadoria teria como

função auxiliar as empresas já instaladas na cidade. Segundo o então prefeito Gotardo, Renato

Mota seria encarregado de atrair as novas empresas para Volta Redonda, enquanto Jerônimo

ficaria responsável pelas indústrias já instaladas no município. Ambas as funções visavam

apresentar aos investidores externos as facilidades de investimento e desenvolvimento do

comércio e das indústrias locais.

A diferença é que~ enquanto Renato Mota vai voltar sua atuação para a atração de
novas empresas para a cidade do aço, o Jerônimo vai cuidar da prata da casa. Ou seja~
dará atenção exclusiva às empresas e indústrias que já estão instaladas em Vol
Redonda. Tudo para que possam, com ajuda da prefeiturn, ampliar sua atuação no
município. Temos que estar priorizando aqueles que já acreditam em Volta Redonda.
Existe um desejo de tennos essa função - Coordenador de Indústria e Comércio - parn
que essa pessoa pense nas facilidades para o comércio e a indústria locais. Ele terá
ligação direta com a secretaria de Planejamento, facilitando a liberação de al anis..
oferecendo uma rapidez maior. (Gotardo Lopes Neto - JonaJ Aqui - 04/01/2005).

Em entrevista a Santos (2006), logo após assumir o cargo, Renato Mota defende uma

política de desenvolvimento sustentada em iniciativas de isenção fiscal, apoiada pelo o

governo do estado e qualificação de mão-de-obra apta a integrar o setor metal-mecânico da
0-reglao.
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Se a gente pensar de uma forma muito simplista~ vamos gerar emprego e renda,
desenvolvimento econômico, pequena empresa e pra isso vamos fazer guerra fiscal.
Ou sei;!, então você muitas vezes atrni empresa que fica um, dois anos e daqui a pouco
você vai até a empresa e consegue continuar a condicionar suas operações de forma
relativamente rápida porque motivadas por um pequeno ganho de margem dado em
incentivo fiscal para elas mudarem (...) elas precisam ter essa mobilidade. Na maioria
das vezes, quando elas chegam, elas conseguem sair. Então você tem que trabalhar de
forma articulada um incentivo fiscal:-uma vocação local. Ou seja, em Volta Redonda a
gente tem um posicionamento logístico muito competitivo, muito vantajoso (...). Fora
isso, a gente vai ter dentro dos próximos anos o maior pólo siderúrgico da América
Latina. A gente pode pensar em atraí-las de fonua coordenada, com incentivos fiscais~
com mão de obra capacitada. (entrevista com Renato Mota apud Santos, 2(05)

Apesar da visão mostrada como primeiro secretário de desenvolvimento da cidade e de

algumas tentativas de atração de novas empresas, Mota deixou a secretaria no final de 2006,

antes do término do mandato do prefeito. Sua saída deveu-se a questionamentos da

comunidade e de empresários locais sobre sua experiência administrativa, de sua qualificação

e do seu entendimento da economia local.

Mota chegou ao governo trnzido como indicação pessoal do próprio Gotardo. Filho do
ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Humberto Mota (...). A piada
que corre entre os adversários de Moti. como ele é chamado na prefeitura, é que o
único emprego verdadeinunente gerado por sua secretaria foi o dele próprio. Para
piorar, há uma avaliação de que falta ao secretário um pouco mais de compromisso
com o governo. Fontes próximas ao prefeito contam que, do período do Natal até a
primeira semana deste mês.. a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ficou
pmticamente às moscas, pois Motinha teria resolvido por conta própria sem
comunicar ao govemo~ tirar uns dias de férias. (Foco Regional - 23/01/2006)

A partir de fevereiro de 2006, a secretaria passou a ficar a cargo do comerciante

Jerônimo dos Santos, o qual passou a acumular os cargos de secretário de desenvolvimento

Econômico e coordenador de indústria e comércio. Contudo, a gestão de Santos foi pouco

efetiva, deixando, segundo alguns observadores, poucas ações concretas para o conjunto do
. , .munlClplo.

Foi colocado um secretário de desenvolvimento econômico, o Jerônimo, ligado ao
setor comercial (CDL). Ele não teve nenhum resultado, mas iambém não conversa·a
com ninguém. Não conversava com a associação comercial, então não tinha como te
resultados. Não sei se eram limitações junto ao governo ou ao prefeito, sei iá, ou da
própria secretaria. (Dinaldo Oliveira~ 23/05/2009).

Em 2009, após a eleição e retorno de Antônio Francisco Neto à Prefeitura, a secretari

entrou em uma nova fase, passando a ser dirigida por Carlos Macedo, também responsá. e

pela Secretaria de Administração. Meses depois, em dezembro do mesmo ano, a direção

assumida por Jessé de Hollanda Cordeiro Júnior, ex-funcionário da CSN e ex-reitor do C I

c-
.0



Universitário de Volta Redonda (UniFOA). A gestão de Cordeiro, possivelmente, marca uma

maior inserção do governo municipal em projetos prioritários de recuperação econômica da

cidade, como o aeroporto regional; os condomínios industriais (denominados de zonas de

expansão de negócios - o parque industrial do Roma e o parque industrial do Contorno); o

hospital regional; o campus avançado da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro

(UniRio); o terminal rodoviário interestadual; a estratégia para que Volta Redonda seja

contemplada com uma estação do Trem de Alta Velocidade (TAV) ligando o Rio de Janeiro a

São Paulo; além do arco rodoviário do Sul, projeto desenvolvido juntamente com ADEMP e o

MetalSul para a construção de uma rodovia ligando a rodovia Presidente Dutra ao Porto de

Sepetiba.
,
E possível constatar que, apesar da importância em constituir uma secretaria de

desenvolvimento econômico no município com o intuito de fomentar o crescimento

econômico, nos primeiros anos de sua criação poucos trabalhos efetivos foram desenvolvidos

devido, principalmente, à pouca visão dos seus secretários, assim como à pouca importância

dada ao assunto pelos administradores municipais. Também influenciaram negativamente a

falta de experiência para o tratamento de questões relacionadas ao empreendedorismo e à

inovação, e a fragilidade, ou até mesmo inexistência, de projetos consistentes para a atração

de novos empreendimentos para o município. Representante do Metal Sul, Ronaldo Alves

acredita na falta de visão conjuntural dos seus componentes, na pouca importância dada ao

assunto pelos políticos no poder e mesmo na falta de experiência como razões para a pouca

efetividade da secretaria.

Com a nova administração municipal estabelecida a partir de 2009 e com a posse de

Jessé de Hollanda, a secretaria vem tentando trabalhar para a construção de novas alternativas.

Assim, em maio de 2010, em parceria com o jornal O Dia., a CSN, a Aciap-VR (Associação

Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), o SEBRAE-RJ, o Sicomércio

(Sindicato do Comércio Varejista), o MetalSul e a CDL local, realizou o "Seminário de

Desenvolvimento de Volta Redonda". Participaram do seminário, realizado no hotel Bela

Vista, representantes do poder público, entidades de classe, empresários e membros da

sociedade civil. O evento contou ainda com a participação de Mauro Rochlin, professor de

economia e Consultor do ffiMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais); Marco

Aurélio Ferreira Vianna, Conselheiro do BNDES; Estela Maria Praça de Almeida, diretora

presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (COD

Maurício Chacur, presidente da Agência de Fomento do Estado do Rio - INVESTE

Guilber Dumans de Souza, coordenador de qualificação profissional - PRO
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Petrobrás; Mauro Osório, economista e professor da UFRJ; Sylvio Goulart Rosa Jr., diretor

presidente da Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos - ParqTec; e Marcelo

Bicalho Behar, diretor corporativo da CSN. Este seminário pode ser considerado o ponto de

partida para abertura da temática do desenvolvimento do município, destacando-se a

necessidade de se pensar caminhos para a cidade. No evento assistido por mais de 100

pessoas, os palestrantes trataram de temas relacionados a investimentos e ações de expansão,

e traçaram um panorama sobre as possibilidades de crescimento de Volta Redonda. O prefeito

Neto assim ressaltou a importância do evento, durante sua abertura:

"Hoje é um dia histórico para Volta Redonda, porque estamos abrindo a nossa cidade
para falar da importância de todos participarem do nosso desenvolvimento". (O Dia-
22/05/2010)

Apesar do forte apelo da indústria de transformação, os avanços recentes no comércio

e na prestação de serviços têm provocado uma mudança nas estratégicas de recuperação do

município. As novas ações públicas têm procurado privilegiar a expansão do setores

comercial, hoteleiro, de serviços e de saúde.

Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala apenas em novas empresas. E
não é bem verdade. A secretaria de desenvolvimento tem um papel importante de
identificar negócios internos. Volta Redonda tem um comércio muito forte. Nós temos
hoje seis grandes centros comerciais (...). Temos uma vontade de desenvolver melhor
o nosso comércio, o novo shopping na c·dade, pela empregabilidade e também pelos
serviços oferecidos (...). O meu compromisso aqui é estar observando essas áreas. (...) -
A questão do trem de alta velocidade é um projeto fundamental. Melhor se for em
Volta Redonda. Como Volta Redonda hoje é a capital da nossa região em serviços e
em educação e saúde então a demanda maior do trem estaria aqui. Nós também
estamos com um projeto muito bonito de um centro de convenções, uma rede hoteleira
nova para a cidade (...). Então, são ações que nós estamos desenvolvendo e o meu
compromisso aqui é estar observando essas áreas. - Jessé de Hollanda Cordeiro Júnior.

Embora a Secretaria elabore projetos para outros setores e novas formas de geração de

renda e emprego, ela ainda permanece dependente da arrecadação municipal concentrada

principalmente na indústria de transformação e no segmento metalúrgico, em particular com a

presença da CSN. Neste sentido, outra estratégia de desenvolvimento descrita por Cordeiro é

o projeto INVEST -VR, cujo propósito é atrair novos investimentos e empresários para o

município com a finalidade de gerar empregos, a despeito da redução da cobrança de Imposto

Sobre Serviços (ISS) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O projeto, que ainda

precisa ser aprovado pela prefeitura, tem o propósito não apenas de atrais novas empresas,
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bem como de identificar negócios internos, valorizando a relevância dos centros comerciais

de Volta Redonda.

A questão dos impostos estamos trabalhando com um projeto chamado Investe- VR,
que é um programa que vai agir de acordo com o investimento que o empresário vier a
fazer, seja de número de empregos que ele venha a gerar, seja nos impostos que ele
venha a pagar por mês, e no investimento tota. Agente vai conseguir algumas reduções
de IPTU de ISS, de acordo com a prestação desse serviço. Então, esse programa está
pronto, ele está sendo aprovado, nas instâncias da prefeitura. Nós esperamos estar
aprovando em outubro ou novembro desse ano, parn ano que vem ir atrás dessas
empresas.

~pesar das expectativas e possibilidades abertas pelo INVEST -VR, questões como a

topografia da cidade e o controle das áreas ainda disponíveis pela CSN têm atrasado a

execução do planejamento, contrastando com a presença de uma significativa mão-de-obra

qualificada e com a existência de universidades públicas e privadas, além de cursos técnicos e

profissionalizantes21. Outro fator importante é a infraestrutura urbana, com destaque para

existência de uma boa rede de moradias de qualidade construídas pela CSN estatal e vista pelo

atual secretário como um dos grandes atrativos para os empresários interessados em investir

na cidade ao lado dos valores de Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrados.

Basicamente, a gente começou a entender que quando você fala de desenvolvimento~
você tem o terreno, a área, que no caso de Volta Redonda é ruim. Nossa terra é pouca e
ruim no que diz respeito à topografia E mais. Pertence a quatro grupos. Quer dizer"
você não tem com quem dialogar. Na verdade, tem a CSN e mais três CPFs para
negociar a terra, e ai complica porque o preço na nossa terra é muito acima do que
você vê em outros locais. Então~ foi o primeiro entrave de área para expandir. (...)
Outro item seria a mão-de-obra. Nesse Volta Redonda ganha porque nossa mão-de-
obra é muito quaJificada em relação ao que a gente percebe em outros municípios. Isso
devido, lógico, à presença de várias universidades, vários cursos profissionalizantes e
várias empresas, que de certa fonna investem na mão-de-obra. A mão-de-obra
existente é muito boa. (...) Outro ponto que eu poderia colocar seria a questão da
infraestrutura da cidade para se morar. A empresa também não quer ir para uma cidade
que não tem condições de moradia. Essa infraestrutura também é importante.

Em entrevista realiza com Ronaldo Alves,!representante do MetalSul., algumas dessas

questões sobre as políticas de incentivos fiscais e o papel do governo municipal são

refOrçadas. Alves defende que o governo estimule a interação entre economia e sociedade~ e

;21 .L~ Universidade Federal Fluminense (UFF) através da Escola de Engenharia Industrialetalúrgicae
Redonda e da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS); a trndicional Escola Técnica Pandiá
(ETPC) construída pela CSN e wn centro fonnação do SENAI ligado à FIRJAN.
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crie condições para o crescimento do empresariado local através da diminuição de impostos, o

que provocaria a redução de custos e, consequentemente, dos preços dos produtos.

o governo ..de uma maneira geral'\ existe para fomentar a ação de todo mundo'l fazer
com que os movimentos naturais da economia e da sociedade interajam, facilitar o
crescimento econômico, dar condições para o desenvolvimento social, assim como dar
atenção ao empresário local para ele crescer e se desenvolver. Muitas vezes'l isso
significa você diminuir o imposto que ele paga, o que faz com que parte do custo seja
reduzido ..pennitindo um preço melhor numa concorrência em qualquer lugar. Então,
ter essa visão, essa percepção de que ao fazer isso não se abra mão da receita.. ele está
permitindo wn crescimento da economia da sua cidade e de suas empresas.

Com base nos depoimentos do secretário de desenvolvimento e do representante do

MetalSul, percebe-se que a prosperidade do município parece dependente da capacidade dos

setor público em desenvolver estratégias competitivas. Conforme Arbix (2001), a

prosperidade futura e contínua de uma economia regional e local vai além da concessão de

incentivos fiscais. Agentes institucionais devem ser capazes de promover políticas de fomento

para o desenvolvimento, promovendo, assim, uma cooperação consistente entre o setor

público, privado e sociedade civil. Sob a mesma perspectiva, Cocco et aI (2002) afirma que o

grande desafio para a promoção de políticas locais de desenvolvimento é conseguir mobilizar

diferentes relações de produção, o que exige dos agentes do desenvolvimento a capacidade de

incluir todos os indivíduos da localidade em um regime de acumulação que combine de forma

inovadora cooperação e competição. Ou seja, os protagonistas do desenvolvimento local

devem ser múltiplos, cabendo a cada um deles criar um ambiente de cooperação e verificar as

condições e oportunidades oriundas dessas parcerias, fazendo com que o desenvolvimento

local integre e beneficie ao máximo todas as esferas da sociedade. Assim, se um governante

deseja promover o desenvolvimento do território que ele governa, antes de qualquer outra

coisa, ele precisa compartilhar os espaços da formulação, da implementação e da avaliação de

políticas públicas com outras esferas do governo, com o setor privado e a própria sociedade

civil organizada.

No caso das cidades da região estudada, podemos evidenciar que essa cooperação

ainda é singela, principalmente quando se trata de questões referentes à atuação coletiva do

seus municípios em projetos. O desafio está na integralidade das ações, na capacidade de

consolidar um sistema público territorializado capaz de estimular e desenvolver este ambiente

produtivo em determinado território e, ao mesmo tempo, estabelecer elos com o mercado

(Coelho, 2000).
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Conforme o secretário de desenvolvimento salientou em entrevista, apesar do desejo

demonstrado por municípios e agentes regionais em trabalhar coletivamente e mesmo em

criar uma espécie de Consórcio Regional de Desenvolvimento, ainda há sérios entraves, a

exemplo da dificuldade de prefeituras como a de Volta Redonda em abrir mão de sua

arrecadação para apoiar projetos em cidades vizinhas. Cada vez mais exportadora de mão-de-

obra, Volta Redonda teme perder receita tributária com a transferência de investimentos,

sobretudo industriais, para as cidades vizinhas. Constata-se assim, a partir desse breve

exemplo, que mesmo quando as autoridades municipais participam da gestão do crescimento

da economia regional, na maioria das vezes há pouca cooperação entre as administrações

públicas desses municípios. O que predomina é uma forte competição entre eles, muitas vezes

comprometedora de sua capacidade de arrecadação e de sustentação dos gastos sociais, uma

vez que geralmente essas prefeituras caminham em direção a esse processo realizando

renúncias fiscais (Oliveira, 2003).

Eu prefiro acreditar em um projeto de um consórcio regional. Quando Volta Redonda
teve dificuldade na questão das terras (...). Porque a gente tem um problema terrível de
área, mas a gente é um exportador de mão-de-obra. Então, a gente pensou em fuzer UUl
consórcio ..em montar algumas áreas e essas áreas serem da região e não do município.
O grande problema é que de uma fonna legal, mesmo o consórcio sendo regional, a
receita tributária iria para o município X, porque ali está a estruturn fisica naquele
município. Então.. a não ser que nós consigamos criar um consórcio que s~ja
administrado pelo estado (...). Aí.. é diferente mas sempre a receita daquele ISS ou
ICMS vai para aquele município. Então ..é um pouco diferente. A não ser que a gente
garanta as empresas aqui. - Jessé de Hollanda Cordeiro Júnior.

Ainda fazendo referência aos projetos desenvolvidos pela secretaria, é interessante

notar que, ao mesmo tempo em que ela tem buscado alternativas para o município., aínda

existe uma forte dependência em relação à Companhia Siderúrgica acionaI e ao setor metal-

mecânico. Cordeiro aponta que o projeto prioritário da secretaria é a construção de um

condomínio industrial, o Condomínio do Aço, em parceria com a CSN. Localizado na rodovia

do Contorno, seu foco será para empresas ligadas ao beneficiamento de aço, proporcionando

uma maior interação entre Companhia e Prefeitura, representando um ganho para ambas as

instituições.

Então, eu considero que qualquer projeto com a CSN é mais importante do que
qualquer outro. Eu tenho um sonho que é desenvolver na cidade o Condomínio d
Aço. Seriam empresas voltadas para o segmento do aço. Eu queria muito faz r ~~_'_"YlL

projeto em parceria com a CSN. Já tive duas reuniões e as coisas andaram.
espera que, em breve, a CSN dê esse presente para a cidade.
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Conforme noticiado por um jornal local, foi assinado o protocolo de instalação de dez

novas empresas da Rede Metal Negócios, no Condomínio Industrial, no bairro Roma. De

acordo com o secretário, o objetivo é compartilhar serviços conjuntos de restaurante,

sanitários, salas de reuniões, auditório, provedor e rede única de internet, ambiente de

atividades recreativas e de lazer. As empresas farão na região um investimento de R$ 14

milhões, gerando, assim, o primeiro condomínio integrado metal-mecânico do Sul

Fluminense. Cordeiro ressalta que instalação das empresas será imediata com o

funcionamento em um prazo de seis meses e retomo financeiro e social a curto e médio prazo.

As empresas ocuparão uma área de 26 mil metros quadrados cedida pelo município e juntas

gerarão aproximadamente 300 empregos diretos (Diário do Vale, 29/09/10).

o prefeito Neto falou que~desde o início de seu governo, a prefeitura tem buscado
parcerias para a implantação de novas empresas no município. "Nosso governo tem
sempre buscado parcerias para que novas empresas se instalem em nossa cidade. Nos
próximos dois anos, teremos mais empresas instaladas". garantiu Neto. O prefeito
ainàa disse que, com a construção do condomínio industrial, a cidade terá um grande
retomo financeiro e um aumento de renda para as famílias (Diário do Vale,
29/09/10).

Segundo argumenta Reis (2007), iniciativas inovadoras, no âmbito do poder local,

impulsionadas principalmente pelos impactos negativos da globalização associada ao

processo de inovação tecnológica, surgem com força no sentido de implantar e fomentar

políticas de geração de trabalho e renda, além de ações de inclusão social, constituindo-se

assim uma nova identidade regional. Tal processo impulsiona os sujeitos sociais e as

administrações locais a promoverem mudanças no mecanismo de dominação do território,

buscando assim alternativas para um desenvolvimento conjunto de políticas participativas em

conjunto com outras entidades políticas e empresariais. No caso de Volta Redonda, o que se

vem buscando é uma interação entre os setores público e privado, impulsionada por entidades

como MetalSul, ADE:MP e o próprio poder público através da secretaria de desenvolvimento.

A secretaria busca o apoio dos empresários. O papel do poder público é fundamental
na questão das iniciativas, mas não se pode esperar que o desenvolvimento venha
apenas da secretaria, uma vez que pode haver divergências sobre qual Iinha de
desenvolvimento seguir, assim como sobre a direção das demandas. Meu papel, então,
é direcionar essas ações e~ao mesmo tempo, ouvir as opiniões de entidades como a
ADEMP e o MetalSul- Jessé de Hollanda Cordeiro Júnior.



Representante da ADEMP, Dinaldo Santa Rosa expressa a mesma opinião sobre

o poder público deve participar como agente facilitador do processo de desenvolviment

região:

o propósito da agência é justamente reunir todas as forças que possam trazer re
de desenvolvimento. E o político não pode ficar alheio ao processo. O poder púb .co
tem que estar presente como agente facilitador.

Assim como Dinaldo, Ronaldo Alves evidencia a participação do governo municipa,

e deixa claro que a aproximação desse agente com outras entidades engajadas no mesmo

processo é um passo importante tanto para o município quanto para toda a região do Méd·o

Paraíba Fluminense. Alves justifica que, para o desenvolvimento regional acontecer

efetivamente, é necessário que agentes como ADEMP, CDLs, Prefeitura, sindicatos como o

MetalSul e Sicomércio criem uma agenda de trabalhos efetivos através de uma aproximação

sistêmica, embora isso de fato não venha acontecendo.

Na época do Mercovale .. foi criada uma agenda para pensar o desenvolvimento dâ
região com a participação de todos os secretários de planejamento da época e hoje e
participação é nulu.

Essa integração entre o público e privado parece ser lentamente construída com base

na parceria entre MetalSul e Secretaria de Desenvolvimento, conforme afirma Ronaldo Aves.

No entanto, essa parceria parte do poder privado e não do poder público, evidenciando, assim

a fragilidade dos representantes municipais ao procurar em estabelecer um ambiente

cooperado entre os setores do município.

A Prefeitura dificilmente procurava os setores econômicos para interagir no proces
de desenvolvimento. Quando ela procurou, era para buscar algum apoio para all-l-...aJIIUI.
coisa que ela queria fazer ou para buscar alguma aprovação. Foi a nossa procura qu
forçou a abrir a porta. Agora, pela primeira vez se constitui esse processo. A gen,
espera que daqui para frente melhore cada vez mais. Hoje, a gente já é coloca
agenda do prefeito para ser convidado para um evento. Isso não acontecia antes. E o i

que somos os representantes mais pujantes da economia



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente monografia buscou descrever a conjuntura de criação da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, evidenciando sua atuação na

formulação de políticas voltadas para o desenvolvimento regional. Seu propósito foi

investigar a existência de ações e parcerias entre o governo municipal e instituições privadas,

assim como alguns impasses existentes para sua realização.

Pôde-se observar, ao longo do texto, que a secretaria surgiu como uma resposta à crise

estabelecida no período pós-privatização com o objetivo de funcionar como um agente

dinamizador do município e, por conseqüência, de toda a região, tentando atrair investimentos

e acelerar a melhoria da infraestrutura urbana de Volta Redonda. Ações como geração de

emprego e renda, oferta de incentivo fiscais e redução da competição entre os municípios vêm

compondo um discurso cada vez mais forte entre representantes dessa e de outras secretarias

sobre a necessidade de uma atuação mais integrada e menos competitiva entre todas. Porém,

conforme mencionou o atual secretário, Jessé de Hollanda Cordeiro Júnior, ainda percebe-se

grande dificuldade de se superar a individualidade de representantes municipais, que agem de

forma competitiva e não cooperativa. Consequentemente, apesar de autoridades buscarem

uma participação mais engajada na gestão do crescimento da economia regional, há pouca

cooperação entre as administrações municipais, principalmente no que se refere à divisão da

arrecadação tributária municipal.

Outra conclusão que poderíamos apontar é que ainda parece haver um longo percurso

a ser percorrido até que os efeitos positivos e negativos das ações da secretaria para o

conjunto do município e sua articulação com outros agentes regionais sejam avaliados.

Problemas como a descontinuidade de ações e programas pelas sucessivas gestões municipais

têm atrapalhado a consolidação de um projeto consistente desenvolvimento. E com a falta de

mobilização e inconstância do poder público, a responsabilidade por um maior engajamento

na busca de alternativas de revitalização para a cidade frente aos efeitos desencadeados pela

privatização da CSN tem sido revertida sobretudo para agentes do setor privado, como a

ADEMP e o MetalSul. Críticos, esses agentes acreditam haver necessidade de uma ação mais

efetiva por parte do governo municipal nas questões referentes à integração de projetos,

entendem que a secretaria de desenvolvimento possui uma perspectiva por demais otimista

com relação à evolução da economia regional e demonstram forte insegurança quanto a

capacidade do poder público conduzir essas ações de integração com consistência.
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Por fim, há ainda dificuldades relativas à falta de terrenos para a expansão de novos

empreendimentos, sobretudo industriais, na cidade, e à grande dependência do setores metal-

mecânico e siderúrgico. Uma possível alternativa seria a aproximação entre Prefeitura e CSN,

principalmente em projetos de interesse de ambos, como a criação do "Condomínio do Aço".

Sem pretender negar a importância e o peso de empresas como a CSN para a

economia do município, sugerimos como possível tema de análise futuro a realização de uma

pesquisa com um foco mais detido nos empresários da região, considerando suas expectativas,

demandas e avalições do trabalho desempenhado pela secretaria, nos últimos anos. Contanto,

isso demandará um maior espaço de tempo a fim de avaliarmos o sucesso ou o fracasso das

estratégias do poder público municipal para os impasses enfrentados por Volta Redonda.
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• Estado de São Paulo - 1997

• Foco Regional- 2004 a 2006
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• O Globo - 1996

Entrevistas:

• Jessé de Hollanda Cordeiro Júnior - Secretário Municipal de Desenvolvimento
e Turismo. - 13/09/2010.

• Ronaldo Alves- Secretário Executivo do MetalSul- 06/10/2010.

• Dinaldo Santa Rosa Oliveira- Superintendente Executivo da Agência de
Desenvolvimento Econômico do Médio Paraíba- ADEMP. - 23/05/2009-
realizada por Raphael Jonathas Lima.

• Maria Sílvia Bastos Marques - ex- presidente da Companhia SidelÚrgica
Nacional- 08/07/1999 a 10/11/1999. Realizada Entrevista realizada no contexto
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(CSN) ", na vigência do convênio entre o CPDOC-FGV e a Fundação CSN.
Esta entrevista subsidiou a elaboração do livro "CS um sonho feito de aço e
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6 ANEXO I

Seminário sobre o Desenvolvimento de Volta Redonda

Fonte: Jornal ODia - 22/05/2010
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o ecretário de desenvolvimento '"economlCO, Jessé de Hollanda
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